
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 16 januari t/m 22 januari 2019 

 
Datum aanmaak: 22 januari 2019 

 
 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019004638 
Onderwerp: Nieuw besluit op handhavingsverzoek, over onderdelen "hoogte 

van de woonunit" en "gebruik kantoorgebouw als 
mantelzorgwoning" 

 
Besluit: 

Als gevolg van de in bezwaar gegrond verklaarde twee onderdelen van verzoek om te 
handhaven van de bewoner van Achterbos 10 te Asten, besluiten het betreffend 
handhavingsverzoek op het onderdeel "hoogte van de tijdelijke woonunit" alsnog 
afwijzen en op het onderdeel "gebruik van het kantoorgebouw ten behoeve van 
mantelzorg" toe te wijzen. 
 
 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019004440 
Onderwerp: Handhaving aan Smientweg 6 te Heusden 
 
Besluit: 

De bewoner van Smientweg 6 een last onder dwangsom opleggen, om te bewerkstelligen 
dat de illegale stacaravan voor 1 maart 2019 van zijn perceel is verwijderd.  
 
 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019005356 
Onderwerp: Verzoek om handhaving tegen overtreden Wabo aan 

Kemphaanweg 3 
 
Besluit: 

De bewoner van Kemphaanweg 3 berichten dat wij hem een last onder dwangsom willen 
opleggen, om te bewerkstelligen dat hij zijn overtreding staakt. 
 
 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2018076371 
Onderwerp: Damocles Pastoor van Ervenstraat 31 te Ommel gemeente Asten 
 
Besluit: 

De burgemeester van Asten besluit de eigenaren en de bewoners van de woning Pastoor 
van Ervenstraat 31 te Ommel gemeente Asten bekend te maken dat hij voornemens is 
de woning voor 6 maanden te sluiten op grond van artikel 13b van de Opiumwet en stelt 
de eigenaren en de bewoners in de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 
 
  



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019005288 
Onderwerp: Verweerschrift in het kader van beroep niet tijdige beslissing 
 
Besluit: 

in het kader van het door de advocaat van de bewoner van Achterbos 10 te Asten 
ingesteld beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit de rechtbank verzoeken het 
beroep ongegrond te verklaren en het verzoek om veroordeling in de kosten van de 
beroepsprocedure af te wijzen, omdat binnen de nieuwe wettelijke beslistermijn een 
nieuw besluit is genomen op het handhavingsverzoek, ten aanzien van de 2 onderdelen 
waarop het ingediende bezwaar gegrond is verklaard. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019004843 
Onderwerp: Wet op de kansspelen 
 
Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van de Wet op de kansspelen (artikel 30b) aan V.O.F. 
Aartshoven " Jan van Hoek", voor het aanwezig hebben van één kansspelautomaat in de 
hoogdrempelige inrichting "Jan van Hoek", gelegen aan Markt 12, 5721 GE te Asten. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019005227 
Onderwerp: Tijdelijke ontheffing vrachtwagenverbod Peelland Truckrun, 

APVM19-0049 
 
Besluit: 

Ontheffing te verlenen van het vrachtwagenverbod volgens het bepaalde in het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor navolgende wegen: 
Marialaan, Kloosterstraat te Ommel, Molenstraat, Burgemeester Wijnenstraat, 
Koningsplein, Wilhelminastraat, Albert van Cuyckstraat, Wolfsberg, Hemelberg, 
Lienderweg, Voordeldonk te Asten, aan KansPlus Asten-Someren, ten behoeve van de 
doorkomst door de gemeente Asten van Peelland Truckrun op 7 april 2019. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019004891 
Onderwerp: Carnavalsoptocht Kindcentrum Het Talent 
 
Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente  
Asten (artikel 2:25) voor het organiseren van een carnavalsoptocht door Kindcentrum  
Het Talent vanuit de Asterstraat door de Bloemenwijk en Sterrenwijk op 1 maart 2019. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019004181 
Onderwerp: Vergunning Drank- en Horecawet 
 
Besluit: 

Aan Multi Bier Asten B.V. vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- 
en Horecawet voor het exploiteren van een Slijterij gelegen aan Emmastraat 51-53, 5721 
HA te Asten. 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019005247 
Onderwerp: Vlooienmarkt ZijActief Ommel 
 
Besluit: 

Een vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 
gemeente Asten (artikel 5:23 organiseren van een snuffelmarkt) aan ZijActief Ommel 
voor het organiseren van een vlooienmarkt op 10 maart 2019 in gemeenschapshuis De 
Kluis aan de Kluisstraat 19 te Ommel. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019005502 
Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur De Klepel, APVO19-0035 
 
Besluit: 

Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 16 februari 
2019 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor de Klepel aan de 
Kerkstraat 8 te Asten tot 03.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van "De 
Foute Party van Q-music". 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019005348 
Onderwerp: Exploitatievergunning Artikel 2:28 APV gemeente Asten 
 
Besluit: 

Aan V.O.F. Aartshoven (Jan van Hoek) een vergunning op grond van artikel 2:28 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 2017 gemeente Asten (exploitatievergunning) 
verlenen voor het pand gelegen aan Markt 12, 5721 GE te Asten. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019005345 
Onderwerp: Vergunning Drank- en Horecawet 
 
Besluit: 

Aan V.O.F. Aartshoven (Jan van Hoek) vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet voor het pand gelegen aan Markt 12, 5712 GE te Asten. 
 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019004876 
Onderwerp: Vaststelling subsidie verkeerseducatie 2018 
 
Besluit: 

De subsidie 2018 voor verkeerseducatieve activiteiten voor de Prodas scholen in de 
gemeente Asten, definitief vast te stellen op € 10.470,-. 
 
  



 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019004129 
Onderwerp: Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken in de Deken Meijerstraat te Asten 
 
Besluit: 

Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op de parkeerplaats bij De 
Lisse in de Deken Meijerstraat, door middel van het plaatsen van het verkeersbord model 
E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en een onderbord met daarop het kenteken van de 
aanvrager nabij de ingang van de Lisse.  
 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019004872 
Onderwerp: Vaststelling subsidie verkeerseducatie 2018 
 
Besluit: 

De subsidie 2018 voor verkeerseducatieve activiteiten voor de PlatOO scholen in de 
gemeente Asten, definitief vast te stellen op € 2.490,- 
 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019004131 
Onderwerp: Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken in de Julianastraat te Asten 
 
Besluit: 

1. een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen in de Julianastraat door 
middel van het plaatsen van verkeersbord E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en een 
onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager. 
 
 
Burgerzaken 

Zaaknummer: 2019005405 
Onderwerp: Behelp 2a ST19-0040 
 
Besluit: 

Stookontheffing verleend aan bewoners van Behelp 2a. 
Stookontheffing geldig in maart-april 2019. 
 
 
Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2019005406 
Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 
 
Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Emmastraat 25. 
Ontheffing geldig tot 26 januari 2023. 
 
 
 


