
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 22 juni t/m 27 juni 2022 

 
Datum aanmaak: 28 juni 2022 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022054161 

Onderwerp: Verlenen van evenementenvergunning Strade Bianche 

 

Besluit: 

· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke bewegwijzeringsborden 

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

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Asten (artikel 2:25).  

· Ontheffing te verlenen op grond van de Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken 

van zwakalcoholische dranken.  

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 

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

aan TWC 't Ventieleke, vergunning te verlenen voor het organiseren van fietstocht Strade 

Bianche op 18 september 2022 van 08.00 uur tot 20.00 uur. Start en finish is gelegen bij 

het Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 3 te Heusden.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022053285 

Onderwerp: verlenen van evenementenvergunning Café Toff midzomeravonden 

 

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 Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken 

van zwakalcoholische dranken.  

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 

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

aan Café Toffvergunning te verlenen voor het organiseren van muziek tijdens de 

zomeravondactiviteiten op 19 en 26 juli 2022 van 17.00 uur tot 00.30 uur en op 2, 9 en 

16 augustus 2022 van 17.00 uur tot 00.30 uur bij horecagelegenheid Café Toff gelegen 

aan Prins Bernhardstraat 21a te Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022054091 

Onderwerp: Vergunning Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van kabels 

Brusselseweg 18 te Asten 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van kabels 

Brusselseweg 18 te Asten vanaf 27-06-2022 tot en met 30-12-2022.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022054035 

Onderwerp: verlenen van evenementenvergunning Big Truck Trophy 

 

Besluit: 

· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden en 

bewegwijzeringsborden (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 Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken 

van zwakalcoholische dranken.  

aan Transwebgroep Coöperatief U.A. vergunning te verlenen voor het organiseren van 

Big Truck Trophy op 6 augustus 2022 van 10.00 uur tot 01.00 uur en op 7 augustus 

2022 van 10.00 uur tot 16.30 uur op het terrein van Truckstop Nobis Asten, Nobisweg 1 

te Asten..  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022053221 

Onderwerp: verlenen van evenementenvergunning Ons Jantje te Ommel 

 

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 Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken 

van zwakalcoholische dranken.  

aan Ons Jantje te Ommel vergunning te verlenen voor het plaatsen van een overdekt 

terras met buitenbar en live muziek tijdens Ommel kermis van 20 tot en met 22 

augustus 2022 van 12.00 uur tot 01.00 uur bij horecagelegenheid “Ons Jantje” gelegen 

aan Kluisstraat 1 te Ommel.  

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2022052714 

Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 

 

Besluit: 

Ontheffing verleend aan bewoner van Deken van Pelthof 15.  

Ontheffing geldig tot 29-06-2026  

 

 

 



 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2022053350 

Onderwerp: Aanvraag parkeerontheffing 

 

Besluit: 

Ontheffing verleend aan bewoner van Burg. Frenckenstraat 25.  

Ontheffing geldig tot 01 juli 2026.  

 


