
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 18 mei t/m 24 mei 2022 

 
Datum aanmaak: 25 mei 2022 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022044546 

Onderwerp: Vergunning Brabant Water N.V. voor het leggen van kabels 

Ostaderstraat 26 te Asten 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Brabant Water N.V. voor het leggen van kabels in de 

Ostaderstraat 26 te Asten te Asten vanaf 27-06-2022 tot en met 12-08-2022. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022043354 

Onderwerp: verlenen van evenementenvergunning Café Toff 

 

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 Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken 

van zwakalcoholische dranken.  

aan Café Toff vergunning te verlenen voor het organiseren van activiteiten tijdens kermis 

Asten op 8 tot en met 11 juli 2022 op een perceel gelegen aan de Prins Bernhardstraat 

ter hoogte van huisnummer 21a te Asten (opbouw vanaf 4 juli 2022, 09.00 uur, alles 

verwijderd op 13 juli 2022, 18.00 uur).  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022043644 

Onderwerp: Verlenen ontheffing sluitingsuur voetbalvereniging NWC Asten 

 

Besluit: 

Een incidentele ontheffing van het sluitingsuur (artikel 2:29 lid 6 A.P.V.) te verlenen aan  

voetbalvereniging NWC Asten, Beatrixlaan 42 te Asten op 10 en 11 juni 2022  

tot 02.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van Manegevoetbal on tour. 

  



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022044533 

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

Nobisweg - Floralaan e.o. te Asten 

 

Besluit: 

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

Nobisweg - Floralaan e.o. te Asten vanaf 20-06-2022 tot en met 11-11-2022. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022043931 

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

Broekstraat 4 te Heusden 

 

Besluit: 

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

Broekstraat 4 te Heusden vanaf 20-06-2022 tot en met 01-07-2022. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022043632 

Onderwerp: Verlenen van evenementevergunning 

 

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 Grand Café Markt 8 vergunning te verlenen voor het plaatsen van een overkapping, 

podium en tapinstallatie (bar) tijdens Asten kermis 2022. De muziekactiviteiten worden 

gehouden op 8 juli 2022 van 18.00 uur tot 01.00 uur, op 9 juli 2022 van 18.00 uur tot 

01.00 uur, op 10 juli 2022 van 13.00 uur tot 01.00 uur en op 11 juli 2022 van 09.00 uur 

tot 01.00 uur aansluitend aan het pand gelegen aan Markt 8 te Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022043200 

Onderwerp: verlenen van evenementenvergunning kermis Asten 2022 

 

Besluit: 

· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden 

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

· Vergunning te verlenen voor het organiseren van de kermis en het afsteken van 

vuurwerk 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 Bureau De Kermisgids B.V. vergunning te verlenen voor het afsteken van vuurwerk 

op 8 juli 2022 van 22.00 uur tot 22.45 uur en het organiseren van de kermis in Asten 

van 8 tot en met 12 juli 2022 in het centrum van Asten.  



 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022043201 

Onderwerp: Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen Kermis Asten 2022 

 

Besluit: 

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Asten kermis  
Het college van burgemeester en wethouders van Asten, 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); maakt bekend de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen:  

 

1. Tijdens Asten Kermis 2022, ten behoeve van de algemene veiligheid van 

voetgangers op het kermisterrein en bereikbaarheid voor hulpdiensten van het 

kermisterrein, het volgende gebied volledig af te sluiten voor alle verkeer met 

uitzondering van voetgangers van 5 juli 2022 tot en met 13 juli 2022:  

 

Gedeelte Prins Bernhardstraat, gedeelte Emmastraat, Kleine Marktstraat, Marktstraat, 

Markt, Burgemeester Frenckenstraat, Koningsplein en Julianastraat;  

 

2. Op onderstaande locaties eveneens weergegeven in de bijlage, data en tijdstippen 

fysieke afsluitingen te plaatsen:  

 

Dinsdag 5 juli 2022 (vanaf 23.00 uur t/m woensdagochtend 13 juli 2022 05.00 uur);  

- Koningsplein t.h.v. Wilhelminastraat;  

- Koningsplein t.h.v. Driehoekstraat/Monseigneur Den Dubbeldenstraat;  

- Burgemeester Wijnenstraat t.h.v. Burgemeester Ruttenplein;  

- Julianastraat t.h.v. Deken van Pelthof en Kleine Marktstraat;  

- Kleine Marktstraat t.h.v. Julianastraat en Deken van Pelthof;  

- Emmastraat t.h.v. Kleine Marktstraat;  

- Julianastraat t.h.v. Deken Meijerstraat (vooraankondiging);  

- Prins Bernhardstraat t.h.v. parkeerpleintje tussen Burgemeester Frenckenstraat, 

Prins Bernhardstraat. Burgemeester Frenckenstraat t.h.v. parkeerdek Midas;  

 

Bevoorrading Midas winkels  

Om ontsluiting van het vrachtverkeer i.v.m. bevoorrading van Midas winkels mogelijk te 

maken, wordt het Eeuwig Levenplein beschikbaar gesteld. Het vrachtverkeer kan tijdens 

de kermis gebruik blijven maken van de doorgang op het plein.  

 

3. Over te gaan tot plaatsing en vervolgens verwijdering van verkeerstekens zijnde 

verkeersborden, onderborden, namelijk C01 van bijlage I behorende bij het RVV 

1990 en diverse omleidingsborden.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022044541 

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

Waardjesweg 58 te Heusden 

 

Besluit: 

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

Waardjesweg 58 te Heusden vanaf 20-06-2022 tot en met 30-06-2022. 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022042678 

Onderwerp: Verlenen van evenementenvergunning Streetwise 

 

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.).  

vergunning te verlenen voor het organiseren van de schoolbrede verkeersdag ANWB 

Streetwise op 21 juni 2022 van 8:00 tot 14:00 uur aan de Asterstraat (van Lienderweg 

tot kruispunt Daliastraat) te Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022042940 

Onderwerp: evenementenvergunning Jonosh kermis Heusden 2022 

 

Besluit: 

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

van zwakalcoholische dranken.  

· Toestemming te verlenen voor het inrichten van een tijdelijk tappunt op uw terras.  

· Vergunning artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening.  

aan vereniging Jonosh-,Open Jongeren-Centrum, een vergunning te verlenen voor het 

organiseren van activiteiten tijdens de kermis Heusden 2022 van 11 juni 2022 tot 13 juni 

2022 bij Jongerencentrum Jonosh gelegen aan Vorstermansplein 10 te Heusden.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022044554 

Onderwerp: Vergunning Brabant Water N.V. voor het leggen van kabels Dille 

86 te Asten 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen aan Brabant Water N.V. voor het leggen van kabels in de Dille 86 

te Asten vanaf 27-06-2022 tot en met 28-10-2022  

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022043261 

Onderwerp: Toekennen incidentele activiteitensubsidie Stichting Zeskamp 

Asten 

 

Besluit: 

Toekennen van een incidentele activiteitensubsidie aan de stichting Zeskamp Asten voor 

het organiseren van de Zeskamp op 17, 18 en 19 juni 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2022043233 

Onderwerp: Toekennen incidentele activiteitensubsidie aan Stichting 

Manegevoetbal on Tour 

 

Besluit: 

Een incidentele activiteitensubsidie toekennen van € 1.000,00 voor de organisatie van 

Manegevoetbal on Tour op 10, 11 en 12 juni 2022.  

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2022044559 

Onderwerp: Aanvragen parkeerontheffing blauwe zone 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Deken van Pelthof 149.  

Ontheffing geldid tot 04-06-2026.  

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2022043198 

Onderwerp: Toekennen stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater bij 

Margrietstraat 28 

 

Besluit: 

Op grond van de "Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Asten 2020" 

een stimuleringsbijdrage toe te kennen van € 1.716,00 voor het afkoppelen van 

hemelwater bij Margrietstraat 28.  

 


