
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 14 t/m 20 april 2021 
 
Datum aanmaak: 20 april 2021 

 

 
Vergunningen  

Zaaknummer: 2021024296  
Onderwerp: Het intrekken van de exploitatievergunning en vergunning Drank- 

en Horecawet. 
 

Besluit: 

Op grond van artikel 1.6 lid e van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten  
2017, trekken wij op verzoek van de ondernemer (Eenmanszaak Café Skippy) de  

exploitatievergunning, die op 28 januari 2015 met kenmerk AST14/0987 is verleend, in. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021024651 
Onderwerp: Toekennen starterslening. 

 

Besluit: 
Toe te kennen een starterslening voor de aankoop van een projectwoning aan de Tijm. 

 
 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021024645 

Onderwerp: Toekennen starterslening. 
 

Besluit: 

Toe te kennen een starterslening voor de aankoop van een projectlening aan de Dille. 
 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021024587 
Onderwerp: Verkeersbesluit opheffen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats.  
 

Besluit: 

1. Tot het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Poolsterstraat (nabij huisnummer 33) te Asten door middel van het verwijderen 

van het verkeersbord e06 en onderbord met daarop het kenteken 7-KJH-56; 
2. Een en ander overeenkomstig met de bij dit verkeersbesluit behorende tekening in 

de bijlage. 
 

  



 

Ruimtelijke Ontwikkeling 
Zaaknummer: 2021024554 

Onderwerp: Verkeersbesluit verkeersmaatregelen Beatrixlaan en Rootweg ten 
behoeve van project Schoolomgeving Beatrixlaan.   

 
Besluit: 

1. Tot het aanwijzen van een locatie voor een fiets- en voetgangersoversteek waarbij 
de fiets uit de voorrang en de voetganger in de voorrang is nabij de nieuwe te 

bouwen school door middel van verkeersborden L2F en B06 en haaientand 

markeringen als bedoeld in het RVV 1990 en zoals op tekening weergegeven met het 
tekeningnummer 200020_TEK_002_v4 onder punt 1.  

2. Tot het aanwijzen van een locatie voor een fietsoversteek waarbij de fiets uit de 
voorrang is nabij het Varendonck College door middel van verkeersborden B06 en 

haaientand markeringen als bedoeld in het RVV 1990 en zoals op tekening 
weergegeven met het tekeningnummer 200020_TEK_002_v4 onder punt 2.  

3. Het verwijderen van de fietsstroken wegvak Beatrixlaan (tussen Rootweg en ventweg 
Heesakkerweg) zoals op tekening weergegeven met het tekeningnummer 

200020_TEK_002_v4 onder punt 3. 

4. Het aanwijzen van twee verplichte eenrichtings fiets- en bromfietspaden aan 
weerszijde van het betrokken weggedeelte van de Beatrixlaan (tussen Rootweg en 

ventweg Heesakkerweg) door middel van verkeersborden G12a, G12b als bedoeld in 
het RVV 1990 en zoals op tekening weergegeven met het tekeningnummer 

200020_TEK_002_v4 onder punt 4. 
 

Parkeerterrein nabij de nieuwe basisschool 
5. Het instellen van eenrichtingsverkeer op een deel van het parkeerterrein nabij de 

nieuwe school door middel van verkeersbord C02 en C03 als bedoeld in RVV 1990 en 

zoals op de tekening weergegeven met tekeningnummer 200020_TEK_002_v4 onder 
punt 5; 

6. Het instellen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het 
parkeerterrein nabij de nieuwe school door middel van verkeersbord E06 als bedoeld 

in RVV 1990 en zoals op de tekening weergegeven met tekeningnummer 
200020_TEK_002_v4 onder punt 6; 

7. Het instellen van een kiss en ride strook tijdens op werkdagen van 7:30-18:00 op 
het parkeerterrein nabij de nieuwe school door middel van verkeersbord E12 met 

onderbord 'ma-vrij 07:30-18:00' als bedoeld in RVV 1990 en zoals op de tekening 

weergegeven met tekeningnummer 200020_TEK_002_v4 onder punt 7; 
 

      Rootweg (tussen Beatrixlaan en ventweg Heesakkerweg) 
8. Het aanwijzen van een nieuw verplicht tweerichtingen fiets- en bromfietspad op 

Rootweg tussen de Beatrixlaan en de ventweg Heesakkerweg door middel van 
verkeersborden G12a, G12b als bedoeld in het RVV 1990 en zoals op tekening 

weergegeven met het tekeningnummer 200020_TEK_002_v4 onder punt 8;  
9. Het aanwijzen van een nieuw verplicht voetpad op de Rootweg tussen de 

Beaxtrixlaan en de ventweg Heesakkerweg door middel van verkeersborden G07 als 

bedoeld in het RVV 1990 en zoals op tekening weergegeven met het 
tekeningnummer 200020_TEK_002_v4 onder punt 9; 

 
Parkeerterrein nabij Sportpark 't Root 

10. Het verwijderen van één algemene gehandicaptenparkeerplaats op het 
parkeerterrein nabij sportpark 't Root door middel van verkeersbord E06 te 

verwijderen als bedoeld in RVV 1990 en zoals op de tekening weergegeven met 
tekeningnummer 200020_TEK_002_v4 onder punt 10; 



 

11. Het instellen van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het 
parkeerterrein nabij sportpark 't Root door middel van verkeersbord E06 als bedoeld 

in RVV 1990 en zoals op de tekening weergegeven met tekeningnummer 
200020_TEK_002_v4 onder punt 11; 

 

 

 

 


