
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 26 t/m 2 mei 2017 

 
Datum aanmaak: 2 mei 2017 

 
 
Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011851 Milieucontrole Ommelseweg 51. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de inrichting aan de Ommelseweg 51, 5721 WT te 

Asten aanschrijven om voor 12 juli 2017 de stookinstallatie (incl. 
gasleiding) te hebben gekeurd door een SCIOS erkend bedrijf. 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017012051 Themacontrole milieu Diesdonk 45. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de varkenshouderij aan de Diesdonk 45, 5724 PJ te 

Ommel aanschrijven om vóór 18 april 2017 de overtredingen te 
hebben beëindigd en beëindigd te houden, door: 
· De pH-waarde van het waswater te hebben teruggebracht naar 

de vereiste waarde; 
· De dataloggegevens van beide luchtwassers per email naar de 

gemeente Asten te hebben verzonden. 
 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011880 Hercontrole milieu Merelweg 18. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de inrichting aan de Merelweg 18, 5725 TH te 

Heusden, gemeente Asten een voornemen last onder dwangsom 
opleggen om voor 14 juni 2017 de volgende overtredingen te 
hebben beëindigd en beëindigd te houden, door: 
· Een aanvraag om omgevingsvergunning te hebben ingediend 

voor het aanwezig hebben van een propaantank van 18 m3; OF 
· De propaantank van 18m3 te hebben vervangen door twee 

propaantanks van 8m3, conform de geldende vergunning; 
· De begroeiing rondom de propaantank te hebben gesnoeid. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011872 Milieucontrole Dijkstraat 72. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de inrichting aan de Dijkstraat 72, 5721 AR te 

Asten aanschrijven om de volgende overtredingen m.b.t. het 
luchtwassysteem te hebben beëindigd en beëindigd te houden:  
• Om voor 10 juni 2017 de luchtwasser van de 

mestverwerkingsruimte in werking te hebben gesteld; 
• Om voor 24 juni 2017 de monitoringsgegevens en het 

opleveringscertificaat van de luchtwasser van de 
mestverwerkingsruimte te hebben overlegd. 

 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017012018 Milieucontrole Ommelse Bos 5 Squitnr L0535. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de inrichting aan Ommelse Bos 5, 5724 AZ te 

Ommel aanschrijven om de volgende overtredingen vóór 21 april 
2017 te hebben beëindigd en beëindigd te houden, door: 
1. Het raam achter de gasflessen 60 minuten brandwerend te 

hebben uitgevoerd; 
2. Het materiaal in de machinekamer te hebben verwijderd; 
3. Een instructie of procedure te hebben overhandigd, dat 

vakbekwaam personeel werkzaamheden aan de installatie 
uitvoert; 

4. Een interne procedure of instructie te hebben opgesteld voor de 
monteurs waarin wordt geborgd dat de juiste persoonlijke 
beschermingsmiddelen aanwezig zijn.  

 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017012048 Milieucontrole Heesakkerweg 17. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de inrichting aan de Heesakkerweg 17, 5721 KM te 

Asten aanschrijven om de overtredingen vóór 27 mei 2017 te 
hebben beëindigd en beëindigd te houden, door: 
1. Een verklaring 'vloeistofdichte voorziening' van de vloer van de 

wasplaats te hebben overgelegd, gekeurd door een 
gecertificeerd bedrijf; 

2. De accu's te hebben opgeslagen in een lekbak, die bestand is 
tegen de inwerking van accuzuur. 

 
 
 



 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011856 Hercontrole milieu Ommelsbroek 12. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van het varkensbedrijf aan de Ommelsbroek 12, 5724 

AA te Ommel aanschrijven om de tekortkomingen m.b.t. het 
datalogsysteem (luchtwasser) voor 8 mei 2017 te hebben hersteld. 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011843 Milieucontrole Driehoekstraat 3 Squitnr L0420. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de klokkengieterij aan de Driehoekstraat 3, 5721 

AA te Asten aanschrijven om de volgende zaken voor 5 juni 2017 in 
orde te hebben gemaakt: 
1. De aanwezige gevaarlijke stoffen zijn dan conform PGS 15 in 

een daarvoor bestemde opslagvoorziening opgeslagen.  
2. De aanwezige gasgestookte- en olie gestookte installaties zijn 

dan aantoonbaar door een SCIOS-erkend bedrijf gekeurd.  
3. Het installatiecertificaat van de bovengrondse dieseltank te 

hebben getoond en de jaarlijkse controle op de lekdetectie van 
de tank en de jaarlijkse controle op water/sludge te hebben 
uitgevoerd. 

 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017012029 Milieucontrole Ommelseweg 49 Squitnr L0453. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van de inrichting aan de Ommelseweg 49, 5721 KW te 

Asten aanschrijven om vóór 27 mei 2017 de volgende overtredingen 
te hebben beëindigd en beëindigd te houden, door: 
1. De te kleine lekbak te hebben vervangen door een lekbak met 

voldoende capaciteit of de 200-liter emballages te hebben 
afgevoerd naar een erkende inzamelaar; 

2. Een verklaring van een 'vloeistofdichte voorziening', van de 
vloer van de wasplaats, te hebben overlegd.  

 
 
 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011838 Milieucontrole Bluijssens Broekdijk 3. 

 
 BESLUIT: 
 De eigenaar van het varkensbedrijf aan de Bluijssens Broekdijk 3, 

5721 RN te Asten aanschrijven om de overtredingen m.b.t. het 
luchtwassysteem vóór 21 april 2017 te hebben opgeheven. 
 
 

  



 

 
Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011517 Parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 Parkeerontheffing verleend aan FFGJ van de Kimmenade, 

Julianastraat 45. 
Ontheffing geldig tot 01-05-2021. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011526 Parkeerontheffing. 

 
 BESLUIT: 
 Parkeerontheffing verleend aan Mevr. S Glas-Vreeken, Julianastraat 

53. 
Ontheffing geldig tot 01-05-2021. 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011723 Ontheffing flyeren namens Rabobank. 

 
 BESLUIT: 
 Ontheffing te verlenen ten behoeve van flyeren, verspreiden van 

gedrukte stukken (artikel 2:6 A.P.V.) aan Opvallers B.V., mevr.  
S. Lousberg, Fuutlaan 12 te Eindhoven, voor het uitreiken van 
cheques namens de Rabobank Peelland op 6 mei 2017 in de 
gemeente Asten. 
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017012065 Evenementenvergunning Toff Outdoor Festival APVV17-0416. 

 
 BESLUIT: 
 Evenementenvergunning: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in 
de openlucht (artikel 4:6 A.P.V.). 

· Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 
(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken. 

voor het organiseren van Toff Outdoor Festival aan het Eeuwig 
Levenplein in het centrum van Asten op 2 september 2017 van 14.00 
uur tot 01.00 uur en op 3 september 2017 van 13.00 uur tot 23.30 
uur.  
 
 

  



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011989 Evenementenvergunning zeepkistenrace Ommel APVV17-0418. 

 
 BESLUIT: 
 · Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 
· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van 

een parkeerverbod (artikel 34 B.A.B.W.). 
· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van 

weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.). 
· Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in 

de openlucht (artikel 4:6 A.P.V.). 
aan buurtvereniging De Vogelhoek, voor het organiseren van een 
zeepkistenrace op het Onze Lieve Vrouweplein te Ommel op 10 juni 
2017 van 12.00 uur tot 01.00 uur.  
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011719 Evenementenvergunning Markt 8 Live 2017 APVV17-0361. 

 
 BESLUIT: 
 Evenementenvergunning: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van 
weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.). 

· Vergunning te verlenen op grond van de Brandbeveiligings-
verordening (artikel 2). 

· Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in 
de openlucht (artikel 4:6 A.P.V.). 

· Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 
(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken. 

aan Grand Café Markt 8 B.V. voor het organiseren van Markt 8 Live 
2017 op de Markt in het centrum van Asten op 24 mei 2017 van 20.00 
uur tot 00.30 uur en op 25 mei 2017 van 14.00 uur tot 00.30 uur  
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011482 Ontheffing sluitingsuur KV Klimop. 

 
 BESLUIT: 
 Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 

6) op 3 juni en 4 juni 2017 een incidentele ontheffing van het 
sluitingsuur te verlenen voor Korfbalvereniging Klimop, Beatrixlaan 
te Asten tot 01.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van 
een jubileumweekend. 
 
 
 

 



 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011628 Vaststellen budgetsubsidie 2016. 

 
 BESLUIT: 
 Het college van burgemeester en wethouders besluit om de subsidie 

2016 voor de stichting Slachtofferhulp Nederland definitief vast te 
stellen op € 2.895,=.  
 
 

Uitvoeringsdienst Openbare Ruimte Asten Someren 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011483 Aanvraag om instemming met het leggen van kabels in Mgr. Den 

Dubbeldenstraat 45a door Ziggo. 
 

 BESLUIT: 
 De gevraagde instemming aan Ziggo te verlenen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


