
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 28 juni t/m 5 juli 2022 

 
Datum aanmaak: 5 juli 2022 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022055319 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Circet Nederland B.V. voor het leggen van 

kabels Slobeendweg 6 te Heusden 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Circet Nederland B.V., namens Ziggo B.V., voor het leggen  

van kabels in de Slobeendweg 6 te Heusden vanaf 30-06-2022 tot en met 26-05-2023.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022055453 

Onderwerp: verlenen van evenementenvergunning Wheel of Taste 

 

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 Foodtastic Events BV, vergunning te verlenen voor het organiseren van een 'Wheel 

of Taste' (Smakenrad) van 18 augustus 2022 tot 5 september 2022 op het 

evenemententerrein “'t Loverveld” gelegen aan de Lienderweg te Asten. De Wheel of 

Taste (Smakenrad) is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.30 uur tot 23.00 

uur en op zaterdag en zondag van 09.00 uur tot 23.00 uur.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022056102 

Onderwerp: Wegafsluiting i.v.m. verkeersdag ANWB 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.);  

vanwege een verkeersdag ANWB Streetwise georganiseerd door RK Basisschool Sint  

Antonius aan de Heikamperweg, gedeelte vanaf Pastoor Arnoldstraat tot aan kruispunt  

Heistraat te Heusden op 3 november 2022 van 08.30 tot 14.30 uur.  

 

 

 

 

 



 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2022056394 

Onderwerp: Stopzetten invordering verbeurde dwangsom 

 

Besluit: 

De invordering van de door Stichting Kringloop O.N.A. op 21 november 2019 verbeurde 

dwangsom stopzetten. 

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022056318 

Onderwerp: In pacht uitgeven van perceel Q151 

 

Besluit: 

De pachtovereenkomst voor perceel Q151 te beëindigen per 31 december 2022 en per 

1 januari 2023 een geliberaliseerde pachtovereenkomst aan te gaan voor een periode 

van 1 jaar  

 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022055211 

Onderwerp: Verkoop reststrook (13 m2) aan Hartman Beheer B.V. t.b.v. het 

plan aan Ostaderstraat 26 

 

Besluit: 

Akkoord te gaan met de verkoop van een reststrook van 13 m2 aan Hartman Beheer 

B.V. t.b.v. het plan aan Ostaderstraat 26. 

 

 

 


