
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 5 december t/m 11 december 2018 

 
Datum aanmaak: 11 december 2018 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018074414 

Onderwerp: Subsidieverlening 2019 St. Peuterspeelzaal Pinkeltje 

 

Besluit: 

Aan Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje voor 2019 een budgetsubsidie te verlenen van  

€ 139.337,23. De budgetsubsidie is bedoeld voor de uitvoering van het reguliere 

peuterwerk en de voor- en vroegschoolse educatie.    

 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018074105 

Onderwerp: Ventvergunning Scouting Asten 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Asten (artikel 5:15) en de beleidsregels voor het verlenen van ventvergunningen voor het 

venten met potgrond door Scouting Asten op zaterdag 23 maart 2019 in de gemeente 

Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018074132 

Onderwerp: Evenementenvergunning 

 

Besluit: 

1. Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden 

(artikel 2:10 A.P.V.). 

2. Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Asten (artikel 2:25). 

3. Vergunning te verlenen aan TWC Asten, voor het organiseren van een veldtoertocht 

vanaf sportpark “t Root (voetbalvereniging NWC), op 13 januari 2018 van 09.00 uur 

tot 13.00 uur in de omgeving van Asten. 

 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018073484 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur hockeyclub HCAS 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 16 maart 2019 

een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor de kantine van 

hockeyclub HCAS aan de Rootweg 3 te Asten tot 02.00 uur van de daaropvolgende dag 

ten behoeve van de opening van het nieuwe clubhuis. 

 



 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018074601 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur De Pandoer 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op zaterdag 

29 december 2018 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor De 

Pandoer B.V., Vorstermansplein 24 te Heusden tot 03.00 uur van de daaropvolgende dag 

ten behoeve van een salsa-party. 

 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2018074110 

Onderwerp: Spoedeisende bestuursdwang bij Emmastraat 8 te Asten 

 

Besluit: 

Aan de gebruikers van het horecabedrijf en de woning boven op het horecabedrijf op het 

perceel Emmastraat 8 te Asten spoedeisende bestuursdwang opleggen door middel van 

het plaatsen van sloten op de verblijfruimtes op de zolder van de bovenwoning.   

 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2018074710 

Onderwerp: Vooraankondiging uitvoering beplantingsplan Sperwerstraat 10 te 

Asten 

 

Besluit: 

De eigenaar van het perceel Sperwerstraat 10 te Asten, in kennis stellen van het 

voornemen hem een last onder dwangosm op te leggen om hem er toe te bewegen 

uitvoering te geven aan het beplantingsplan van 11 juni 2013, en hem in de gelegenheid 

stellen zijn zienswijze hierover kenbaar te maken 

 

 

 

Uitvoeringsdienst Asten en Someren 

Zaaknummer: 2018073391 

Onderwerp: Aanvraag om vergunning door Brabant Water voor het leggen van 

leidingen in de Bosweg en omgeving te Asten. 

 

Besluit: 

Aan Brabant Water de gevraagde vergunning te verlenen. 

 

 

 

Uitvoeringsdienst Asten en Someren 

Zaaknummer: 2018073473 

Onderwerp: Aanvraag door Enexis om vergunning voor het leggen van kabels 

in de Heesakkerweg. 

 

Besluit: 

Aan Enexis de gevraagde vergunning te verlenen. 



 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2018073515 

Onderwerp: Reeweg 10  5721 PD ST18-1189 

 

Besluit: 

Stookontheffing verleend aan De heer F.W.H van de Mortel, Reeweg 10 5721 PD Asten 

Stookontheffing geldig: november en december  

 

 

 

 

 

 


