
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 8 juni t/m 14 juni 2022 

 
Datum aanmaak: 14 juni 2022 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022047950 

Onderwerp: verlenen van evenementenvergunning Beach Volley 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.  

· 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.).  

aan Stichting Beachfestijn Heusden vergunning te verlenen voor het organiseren van een 

Beach Volley Festijn op 27 augustus 2022 van 15.00 uur tot 01.00 uur en op 28 augustus 

2022 van 09.30 uur tot 00.30 uur op het Vorstermansplein te Heusden.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022048640 

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

nabij Dille 64 te Asten 

 

Besluit: 

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

64 te Asten vanaf 27-06-2022 tot en met 23-12-2022  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022048458 

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

Buizerdweg 1a te Heusden 

 

Besluit: 

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

Buizerdweg 1a te Heusden vanaf 27-06-2022 tot en met 17-02-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022048627 

Onderwerp: Instemmingsbesluit Van Gelder Telecom B.V. voor het leggen van 

kabels Diesdonkerweg 9 te Ommel 

 

Besluit: 

Instemming te verlenen aan Van Gelder Telecom B.V., namens Delta Fiber Netwerk B.V., 

voor het leggen van kabels in de Diesdonkerweg 9 te Ommel vanaf 09-06-2022 tot en 

met 12-08-2022. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022048561 

Onderwerp: Verlenen ontheffing sluitingsuur R.K.V.V. Olympia Boys 

 

Besluit: 

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

R.K.V.V. Olympia Boys, Kluisstraat 21 te Ommel op 10-06-2022 tot 02.00 uur van de  

daaropvolgende dag ten behoeve van een afsluitende feestavond. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022049830 

Onderwerp: instellen parkeerverbod tbv evenement Top 100 Heuze 

 

Besluit: 

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

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

aan Harmonie St. Antonius voor het instellen van een parkeerverbod en het plaatsen van 

verbodsborden van 8 tot en met 9 juli 2022 voor een gedeelte van de Waardjesweg ten 

behoeve van het evenement Top 100 Heuze.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022049017 

Onderwerp: verlenen van evenementenvergunning Spel Zonder Grenzen 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.  

aan Stichting Spel Zonder Grenzen vergunning te verleneen voor het organiseren van 

Spel Zonder Grenzen op 24 juni 2022 van 18.00 uur tot 01.00 uur, 25 juni 2022 van 

09.00 uur tot 01.00 uur en 26 juni 2022 van 09.00 uur tot 23.30 uur op het 

evenemententerrein  

“'t Loverveld ”gelegen aan de Lienderweg te Asten.  

 

 

 

 



 

 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2022049899 

Onderwerp: Verlenging van eerste recht van koop met een periode van 5 jaar 

 

Besluit: 

De periode van het eerste recht van koop op een strook grond van ca. 100 m2 aan de 

achterzijde van het perceel aan Koestraat 31 te verlengen met 5 jaar ingaande op 1 juli 

2022  

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2022048468 

Onderwerp: aanvrangen parkeerontheffing blauwe zone 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Koningsplein 20.  

Ontheffing geldig tot 11-06-2026.  

 

 


