
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 6 oktober t/m 12 oktober 2021 
 
Datum aanmaak: 12 oktober 2021 

 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021072506 
Onderwerp: Evenementenvergunning Ruiterbal XXL 

 
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 de Drank- en Horecawet (artikel 35) voor het 

verstrekken van zwakalcoholische dranken.  
voor het organiseren van Ruiterbal XXL op 15, 16 en 17 oktober 2021 van 14.00 uur tot 

24.00 uur in de Prins Willem Alexander Manege gelegen aan de Reeweg 3 te Asten.  

 
 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2021072824 

Onderwerp: Intocht Sint Nicolaas Heusden 
 

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.);  

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 
weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.);  

aan de Stichting Sint Nicolaas Heusden voor het organiseren van de intocht van Sint  
Nicolaas op 21 november 2021 vanaf 13.00 uur bij het Hart van Heuze en op het  

schoolplein aan de Pastoor Arnoldstraat te Heusden.  
 

 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2021071532 

Onderwerp: Rioolaansluiting Peelkesakker 36 te Asten 
 

Besluit: 
Op grond van de verordening eenmalig aansluitrecht riolering 2021 een aanslag op te 

leggen voor tot stand brengen van een aansluiting op het gemeentelijk riool aan de 
Peelkesakker 36 te Asten.  

 

 
 

 
 

 



 

Vergunningen 
Zaaknummer: 2021072011 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Spitters B.V. voor het leggen van kabels 
Laagveld 17 te Asten 

 
Besluit: 

Instemming te verlenen aan Spitters B.V, i.o. e-Quest glasvezelnetwerk B.V., voor het 
leggen van kabels Laagveld 17 te Asten vanaf 28-09-2021 tot 30-12-2022  

 

 
Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2021071475 
Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 

 
Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Deken van Pelthof 50.  
Ontheffing geldig tot 13 oktober 2025.  

 

 
Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2021072423 
Onderwerp: Subsidievaststelling 2020 

 
Besluit: 

De subsidie 2020 voor hockeyclub HCAS definitief vaststellen op € 5.674,= en na 
verrekening van de huur voor het gebruik van de velden (€ 8.940,=) een bedrag in 

rekening brengen van € 3.266,=.  

 
 

 


