
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 30 maart t/m 5 april 2022 

 
Datum aanmaak: 5 april 2022 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022027831 

Onderwerp: Verlenen van een evenementenvergunning Modeshow Modestraat 

Asten 

 

Besluit: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Asten (artikel 2:25);  

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

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

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 

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

voor het organiseren van een Modeshow Modestraat Asten aan de Emmastraat  

te Asten op 21 april 2022 van 19.00 tot 22.00 uur.  

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022027928 

Onderwerp: verlenen evenementenvergunning Zeskamp Asten 2022 

 

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 Stichting Zeskamp Asten voor het organiseren van Zeskamp Asten op 17 juni 2022 

van 09.00 tot 01.00 uur, op 18 juni 2022 van 09.00 tot 01.00 uur en op 19 juni 2022 

van 09.00 tot 23.30 uur op het evenemententerrein 't Loverveld aan de Lienderweg te 

Asten (opbouw vanaf 14 juni en afbreken op 20 juni 2022).  

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022027998 

Onderwerp: verlenen evenementenvergunning Ruiterbal xxl pasen 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 de Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken 

van zwakalcoholische dranken.  

Firma Prins Willem Alexander Manege voor het organiseren van Ruiterbal XXL op 16, 17 

en 18 april 2022 in de Prins Willem Alexander Manege gelegen aan de Reeweg 3 te 

Asten. 


