
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 11 mei t/m 17 mei 2022 

 
Datum aanmaak: 17 mei 2022 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022042089 

Onderwerp: Evenementenvergunning Landelijke dag van het kasteel 

 

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 Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten voor het organiseren van de Landelijke dag 

van het kasteel op 06-06-2022 op het kasteelterrein aan de Kasteellaan te Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022042165 

Onderwerp: Wegafsluitingen tijdens doorkomst Kennedymars en Rondje 

Someren 

 

Besluit: 

Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van diverse weggedeelten 

(artikel 34 B.A.B.W.) voor Joek tijdens de doorkomst van de Kennedymars en Rondje 

Someren op 2 juli 2022 vanaf 21.00 uur tot ca. 00.00 uur in Asten en Ommel en Rondje 

Someren op 3 juli 2022 vanaf 06.30 tot 09.00 in Asten (conform publicatie). 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022040185 

Onderwerp: Verlenen van evenementenvergunning Fiets 'm d'r in 

 

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.).  

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod 

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

aan R.K.V.V. ''Olympia Boys" vergunning te verlenen voor het organiseren van Fiets 'm 

d'r in op 4 juni 2022 van 13.00 uur tot 20.00 uur op het op het Onze Lieve Vrouweplein 

te Ommel.  

  



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022041617 

Onderwerp: Verlenen van een ventvergunning 

 

Besluit: 

aan Korfbalvereniging Klimop vergunning te verlenen op grond van de Algemene 

Plaatselijke Verordening gemeente Asten (artikel 5:15) en de beleidsregels voor het 

verlenen van ventvergunningen voor de jaarlijkse speculaasactie van korfbalvereniging 

Klimop op zaterdag 29 oktober 2022 en 5 november 2022 in het centrum van Asten.  

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2022040433 

Onderwerp: Aanvragen parkeerontheffing blauwe zone. 

 

Besluit: 

1 Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Deken van Pelthof 17.  

Ontheffing geldig tot 21-05-2022.  

 

 

 


