
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 17 oktober t/m 23 oktober 2018 

 
Datum aanmaak: 24 oktober 2018 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2018063669 

Onderwerp: Slimme mobiliteit doelgroepen, ikwilvervoer.nl 

 

Besluit: 

Een bedrag van € 318,- per jaar toekennen aan de realisatie van de website 

ikwilvervoer.nl in het kader van Slimme Mobiliteit.  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2018063668 

Onderwerp: Voornemen tot het opleggen van een muilkorf- en aanlijngebod. 

 

Besluit: 

1. Voornemen kenbaar te maken tot het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod 

voor zover de hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van 

een ander.  

2. Ter naleving van het aanlijn- en muilkorfgebod het voornemen kenbaar te maken tot 

het opleggen van een last onder dwangsom aan de eigenaar van de hond, wonende 

te Valkenierstraat 8. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2018063983 

Onderwerp: Voorlopige Voorziening J. van Havenstraat 39 

 

Besluit: 

De Voorzieningenrechter verzoeken het verzoek om voorlopige voorziening af te wijzen. 

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2018063967 

Onderwerp: Verzoek van Afdeling bestuursrechtspraak om toelichting over 

verjaring invordering Ooruilweg 9 

 

Besluit: 

Berichten waarom volgens de gemeente geen verjaring heeft plaatsgevonden. 

 

 

  



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018064213 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Café 't Spektakel, APVO18-1016 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een incidentele 

ontheffing van het sluitingsuur te verlenen op 24 november 2018 ten behoeve van een 

"Headbangers Ball" voor café 't Spektakel, Prins Bernhardstraat 44 te Asten tot 03.00 uur 

van de daaropvolgende dag. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018064022 

Onderwerp: Tijdelijke standplaatsvergunning 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten (artikel 5:18) en de 

beleidsregels standplaatsvergunningen 2015 een tijdelijke standplaatsvergunning te 

verlenen aan Abdul Safé voor het jaar 2019 voor de verkoop van broodjes döner kebab 

op donderdagen en zaterdagen op het Koningsplein te Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018064264 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur OJC Jonosh, APVO18-1017 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 9 november 

2018, 21 december 2018 en 22 december 2018 een incidentele ontheffing van het 

sluitingsuur te verlenen voor Jeugdcentrum Jonosh aan het Vorstermansplein 10 te 

Heusden tot 03.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van een "thema-avond 

met strand thema", "thema-avond Kerstgala" en "optreden band". 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2018064306 

Onderwerp: Evenementenvergunning Nobis Asten 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente  

Asten (artikel 2:25) aan Nobis Asten B.V. voor het organiseren van een Christmas  

Fantastique Dinnershow op 21 december 2018 van 19.00 tot 23.00 uur bij Nobis aan de 

Nobisweg 1 te Asten. 

 

 


