
 

 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 3 t/m 9 mei 2017 

 
Datum aanmaak: 10 mei 2017 

 

 

Toezicht / Handhaving 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012168 Milieucontrole Industrielaan 10. 

 

 BESLUIT: 

 De eigenaar van de inrichting aan de Industrielaan 10, 5721 BC te 

Asten aanschrijven om vóór 3 juli 2017 de volgende overtredingen 

te hebben beëindigd en beëindigt te houden, door: 

1. De verpakte gevaarlijke vloeistoffen in een daartoe bestemde 

opslagvoorziening, conform de PGS 15, te hebben opgeslagen;  

2. De binnen het bedrijf doorgevoerde veranderingen te hebben 

gemeld aan de gemeente Asten.   

     

EN Vóór 1 januari 2018 alle energiebesparende maatregelen, met 

een terugverdientijd van vijf jaar of minder, te hebben gerealiseerd 

door: 

1. De conventionele TL verlichting te hebben vervangen door TL5 

of LED verlichting; 

2. De aanwezigheidsschakelingen te hebben toegepast in de 

ruimten die wisselend gebruikt worden, zoals het magazijn of 

opslagruimten; 

3. De automatische binnenverlichting te hebben verminderd, 

waarbij meer gebruik wordt gemaakt van daglichttoetreding 

vanuit de aanwezige daklichten of ramen. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012313 Standplaatsvergunning SNS bank. 

 

 BESLUIT: 

 Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 

(artikel 5:18) en de beleidsregels standplaatsvergunningen 2015 een 

tijdelijke standplaatsvergunning te verlenen aan Peeters Financieel 

Adviesgroep B.V. hodn SNS, Ameidestraat 12 te 5701 NP Helmond 

voor de mobiele wagen van de SNS bank op 10 mei, 13 september 

en 8 november 2017 op de standplaats op het Koningsplein te 

Asten. 

 

 

 

 

  



 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012217 Evenementenvergunning De Canadees Kermis Heusden APVV17-

0474. 

 

 BESLUIT: 

 Evenementenvergunning 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 

(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken. 

· Toestemming te verlenen voor het inrichten van een tijdelijk 

tappunt op uw terras. 

aan V.O.F. De Canadees voor het organiseren van muziekactiviteiten 

tijdens kermis Heusden op 10, 11, 12 en 13 juni 2017 voor het pand 

gelegen aan het Vorstermansplein 65 te Heusden.  

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012189 Evenementenvergunning De Pandoer Kermis Heusden APVV17-0390. 

 

 BESLUIT: 

 Evenementenvergunning 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 

(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken. 

· Toestemming te verlenen voor het inrichten van een tijdelijk 

tappunt op het terras. 

aan De Pandoer B.V. voor het organiseren van muziekactiviteiten 

tijdens kermis Heusden op 10, 11 en 12 juni 2017 voor het pand 

gelegen aan het Vorstermansplein te hoogte van nummer 22 en 24 

te Heusden.  

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012134 Wegafsluiting i.v.m. sponsorloop BS Voordeldonk. 

 

 BESLUIT: 

 Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van  

weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.) voor de Eikelaar te Asten ter  

hoogte van de ontsluitingswegen bij huis-nummers 65 + 83, 17 +  

175 en 103 op 21 juni 2017 van 08.00 tot 12.30 uur aan Basisschool 

Voordeldonk, mw. J.W.F. Hoes-van Deursen, te Asten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012351 Evenementenvergunning De Guitige Geit Kermis Heusden 2017 

APVV17-0391. 

 

 BESLUIT: 

 · Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 

(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken. 

· Toestemming te verlenen voor het inrichten van een tijdelijk 

tappunt op uw terras. 

aan De Guitige Geit, de heer P.B.J. Mestrum, voor het organiseren 

van muziekactiviteiten tijdens kermis Heusden op 10, 11, 12 en 13 

juni 2017 voor het pand gelegen aan het Vorstermansplein te hoogte 

van nummer 24a te Heusden.  

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017012566 Verzoek eenmalige subsidie door Gymnastiekvereniging De 

Molenwiek voor een cursus Gymnastiekleider 3. 

 

 BESLUIT: 

 Voorstel verzoek honoreren voor maximaal € 350,- op grond van 

artikel 1, lid 9 van de Algemene subsidieverordening gemeente 

Asten 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


