Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 17 november t/m 23 november 2021
Datum aanmaak: 23 november 2021

Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
2021082429
Onderwerp:
Het aanwijzen van parkeervakken voor het opladen van elektrische
voertuigen aan de Siriusstraat.
Besluit:
1.
2.
3.

ter plaatse van de aanwezige parkeervakken thv Siriusstraat 13, een parkeervak aan
te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen;
het naastgelegen parkeervak aangewezen in punt 1 thv van Siriusstraat 13, aan te
wijzen als een parkeervak dat in de toekomst ingericht kan worden als parkeervak
voor het opladen van elektrische voertuigen;
door middel van plaatsing van bord E04 met onderbord 'uitsluitend voor het opladen
van elektrische voertuigen' uitsluitend dit gebruik toe te staan.

Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
2021083029
Onderwerp:
Verkeersbesluit vervolg verkeerscirculatieplan Koningsplein
Besluit:
Tot het afsluiten van de doorsteek van P Koningsplein naar Julianastraat voor
gemotoriseerd verkeer middels het plaatsen van paaltjes.

Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
2021082439
Onderwerp:
Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen Centrumring Asten
Besluit:
1.

Tot het uitbreiden van de bestaande 30-km zone door op de volgende locaties:
a.
b.
c.

1.

Tuinstraat ter hoogte van rotonde Logtenstraat-Tuinstraat-Floralaan;
Emmastraat ter hoogte van de kruising Emmastraat-Julianastraat;
Burgmeester Wijnenstraat ter hoogte van de kruising Langstraat-Burgmeester
Wijnenstraat de verkeersborden A01-ZB30 en A02-30ZE en 30km-markering aan
te brengen als bedoeld in het RVV 1990 en alle overbodig geworden zonebebording
en markering te verwijderen zoals op tekening (zie bijlage).

Tot het bekrachtigen van fietsstroken door middel van het aanbrengen van het
fietssymbool op de rijbaan en onderbroken een-een strepen zoals bedoeld artikel 1
van het RVV 1990 aan te duiden aan beide zijden van het tracé JulianastraatKerkstraat-Koningsplein-Burg.Wijnenstraat-Langstraat-Frits de Bruijnstraat zoals op
tekening (zie bijlage).

Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
2021082465
Onderwerp:
Verkeersbesluit opheffen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats Kosmosplein (nabij huisnummer 1) te
Asten
Besluit:
1. Tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in
de Kosmosplein (nabij huisnummer 1) te Asten door middel van het verwijderen van
het verkeersbord e06 en onderbord met daarop het kenteken .........;
2. Een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende tekening in
de bijlage.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2021082499
Verlenen van Evenementenvergunning Jasper Cross 2022

Besluit:
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten (artikel 2:25).
· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod
(artikel 34 B.A.B.W.).
aan 't Jasper Sport, vergunning te verleneen voor het organiseren van een
hardloopwedstrijd op 9 januari 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur in de Polderse Bossen
bij de Bergweg 26 te Asten.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2021082448
Verlenen evenementenvergunning veldtoertocht TWC

Besluit:
Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Asten (artikel 2:25) voor het organiseren van een veldtoertocht door Wielervereniging
Toeristen Wielerclub Asten op 9 januari 2022 door de gemeente Asten (vertrek vanaf
sportcomplex voetbalclub NWC, Beatrixlaan 42 te Asten).

