
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 18 maart t/m 24 maart 2020 

 
Datum aanmaak: 24 maart 2020 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2020018126 

Onderwerp: Aanvraag Stookontheffing 

 

Besluit: 

Stookontheffing verleend voor de bewoner van Antoniusstraat 32. 

Ontheffing geldig voor de maanden maart en april 2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020019044 

Onderwerp: Evenementenvergunning Zeskamp Asten 2020 

 

Besluit: 

· 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. 

 

aan Stichting Zeskamp Asten, vergunning voor het organiseren van Zeskamp Asten op 

19 juni 2020 van 09.00 tot 01.00 uur, op 20 juni 2020 van 09.00 tot 01.00 uur en op 21 

juni 2020 van 09.00 tot 00.30 uur op het evenemententerrein 't Loverveld aan de 

Lienderweg te Asten (opbouw vanaf 17 juni en afbreken op 22 juni 2020). 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020018949 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Brabant Water ZO Infra voor het leggen van 

kabels Korenveld, Heusden Oost fase 2 te Heusden 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Brabant Water ZO Infra voor het leggen van kabels in de 

Korenveld, Heusden Oost fase 2 te Heusden vanaf 04-05-2020 tot en met 03-07-2020. 

 

 

  



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020018286 

Onderwerp: Evenementenvergunning kermis Asten 2020 

 

Besluit: 

· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden 

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

· 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 artikel 4:18 lid 3 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten voor recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen. 

 

aan Bureau De kermisgids B.V. vergunning te verlenen voor het organiseren van de 

kermis in Asten van 10 tot en met 14 juli 2020 in het centrum van Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020018558 

Onderwerp: Evenementenvergunning ELE Rally 2020 

 

Besluit: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Een ontheffing te verlenen op grond van artikel 148 Wegenverkeerswet van het in 

artikel 10, eerste lid, vervatte verbod voor die wegen binnen onze gemeente die 

onder beheer van de gemeente Asten vallen. 

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod 

(artikel 34 B.A.B.W.).  

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 

weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.). 

 

aan Stichting ELE Rally, voor het organiseren van de 55e ELE Rally klassementsproef op 

5 en 6 juni 2020 van 18.00 uur tot 02.00 uur in het buitengebied van de gemeente 

Asten. 

 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2020019009 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Reggefiber ttH B.V. voor het leggen van kabels 

Antoniusstraat 4b te Heusden 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Reggefiber ttH B.V., voor het leggen van kabels in de 

Antoniusstraat 4b te Heusden vanaf 18-05-2020 tot en met 30-11-2020. 

 

 

 


