
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 27 april t/m 3 mei 2022 

 
Datum aanmaak: 3 mei 2022 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022037899 

Onderwerp: Verkeersbesluit Tijdelijke Parkeerverbodszone Wolfsberg/Schutter 

Asten 

 

Besluit: 

1. Tot het instellen van een tijdelijke parkeerverbodszone tussen de kruisingen 

Heesakkerweg-Wolfsberg, Wolfsberg-Hemelberg en Schutter tussen huisnummer 30 

en 31 verkeersborden RVV E01zbzt en E01zezt te plaatsen zoals aangeven op 

bijgevoegde tekening;  

2. Dat er ten tijde van de herinrichting een nieuwe (definitief) verkeersbesluit wordt 

genomen;  

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2022036419 

Onderwerp: Vaststellen stimuleringsbijdrage aanleg groen dak Hemonystraat 

14 

 

Besluit: 

Op grond van de "Stimuleringsregeling aanleg groene daken gemeente Asten 2020" de 

stimuleringsbijdrage vast te stellen op € 637,50 voor het aanleggen van een groen dak 

bij Hemonystraat 14.  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022036554 

Onderwerp: Toekennen incidentele participatiesubsidie 

 

Besluit: 

Een incidentele participatiesubsidie toekennen van € 1.000,= aan korfbalvereniging 

Klimop voor het organiseren van festiviteiten in het kader van het 75-jarig bestaan.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022036704 

Onderwerp: Verlenen van evenementenvergunning tijdens kermis Heusden 

 

Besluit: 

· 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.  

aan Pancom B.V. vergunning te verlenen voor het organiseren van een muziek activiteit 

(matinee) tijdens Heusden kermis op 13 juni 2022 van 10.00 uur tot 23.00 uur in 

horecagelegenheid De Pandoer gelegen aan de Voorste Heusden 22-24 te Heusden. 

 



 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022036532 

Onderwerp: verlenen evenementenvergunning kermis Heusden 2022 

 

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 Buro De Kermisgids vergunning te verlenen voor het organiseren van de kermis in 

Heusden van 10 juni 2022 tot en met 14 juni 2022 op het Vorstermansplein te Heusden 

gemeente Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022037311 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Spitters B.V. voor het leggen van kabels 

Ommelsveld 3 te Asten 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Spitters B.V, i.o. e-Quest glasvezelnetwerk B.V., voor het 

leggen van kabels Ommelsveld 3 te Asten vanaf 02-05-2022 tot 29-07-2022. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022036555 

Onderwerp: Verlenen van evenementenvergunning De Canadees 

 

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 Café De Canadees, vergunning te verlenen voor het organiseren van activiteiten 

tijdens Heusden kermis bij horecagelegenheid De Canadees op 10 tot en met 14 juni 

2022 gelegen aan de Voorste Heusden 65 te Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022037114 

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

Ostaderstraat 26 te Asten 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen Reggefiber ttH B.V., namens Volker Wessels Telecom 

Infratechniek B.V., voor het leggen van kabels in de Ostaderstraat 26 te Asten vanaf 03-

07-2022 tot en met 03-01-2023. 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022036534 

Onderwerp: instellen van verkeersmaatregelen kermis Heusden 2022 

 

Besluit: 

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Besluit 

administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve 

bepalingen inzake het wegverkeer (artikel 34), in verband met de organisatie van 

Heusden kermis in het belang van de verkeersveiligheid, tijdelijke verkeersmaatregelen 

te nemen voor het afsluiten van diverse weggedeeltes voor alle verkeer, behalve 

voetgangers, ten behoeve van kermis Heusden vanaf 8 juni 2022, 08.00 uur tot en met 

15 juni 2022, 18.00 uur.  
 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022036557 

Onderwerp: verlenen van evenementenvergunning Café Vorstermans Kermis 

Heusden 

 

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 Café Vorstermans, vergunning te verlenenvoor het organiseren van activiteiten 

tijdens Heusden kermis op 10 tot en met 14 juni 2022 aan de voorzijde van Café 

Vorstermans en De Pandoer gelegen aan Vorstermansplein 22-24 te Heusden.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022037948 

Onderwerp: Evenementenvergunning Lenteshoppen 

 

Besluit: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Asten (artikel 2:25);  

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 

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

ten behoeve van het organiseren van "Lenteshoppen" in het centrum van Asten door 

Stichting Centrum Management Asten op 22 mei 2022 van 11.00 tot 18.00 uur. 

 

 


