Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 1 mei t/m 7 mei 2019
Datum aanmaak: 9 mei 2019

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019028433
Evenementenvergunning Lenteshoppen

Besluit:
1. Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten (artikel 2:25).
2. Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van
weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.) ten behoeve van het organiseren van
"Lenteshoppen" in het centrum van Asten door Stichting Centrum Management Asten
op 26 mei 2019 van 12.00 tot 17.00 uur.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019028731
Evenementenvergunning Beach Volley Festijn

Besluit:
1. Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten (artikel 2:25).
2. Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in de openlucht
(artikel 4:6 A.P.V.).
3. Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet (artikel 35) voor het
verstrekken van zwakalcoholische dranken.
4. Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod
(artikel 34 B.A.B.W.).
5. Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van
weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.).
6. Vergunning verlenen aan Stichting Beachfestijn Heusden voor het organiseren van
een Beach Volley Festijn op 10 augustus 2019 van 15.00 uur tot 01.00 uur en op 11
augustus 2019 van 09.30 uur tot 00.30 uur op het Vorstermansplein te Heusden.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019029852
Wijziging vergunning Drank en Horecawet en
exploitatievergunning

Besluit:
Uit de muur B.V. vergunning te verlenen op grond van artikel 30 van de Drank- en
Horecawet en een vergunning (exploitatievergunning) op grond van artikel 2:28 van de
Algemene Plaatselijke Verordening 2017 gemeente Asten, voor wijziging van de horecainrichting (seizoenterras) gelegen aan Markt 8, 5721 GE te Asten.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019029132
Tijdelijke verkeersmaatregelen kermis Heusden 2019

Besluit:
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) en het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (artikel 34), in verband met de organisatie van
Heusden kermis in het belang van de verkeersveiligheid, tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen voor het afsluiten van diverse weggedeeltes voor alle verkeer, behalve
voetgangers, ten behoeve van kermis Heusden vanaf 12 juni 2019, 08.00 uur tot en met
19 juni 2019, 18.00 uur.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019028591
Ontheffing sluitingsuur Petanquevereniging 't Lover, APVO19-0457

Besluit:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 22 juni 2019
een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor Petanquevereniging 't
Lover, Weivelden 1 te Asten tot 02.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van
een "Internationaal Petanque toernooi".
Uitvoeringsdienst Asten en Someren
Zaaknummer:
2019028051
Onderwerp:
Aanvraag door TBM Vaarsenhof te Uden om vergunning voor het
aanleggen van een warmtenet in Vaarsenhof.
Besluit:
Aan TBM Vaarsenhof te Uden de gevraagde vergunning te verlenen.
Uitvoeringsdienst Asten en Someren
Zaaknummer:
2019028059
Onderwerp:
Aanvraag om vergunning door TBM Bleekerweg te Uden voor het
aanleggen van een warmtenet in de Bleekerweg.
Besluit:
Aan TBM te Uden de gevraagde vergunning te verlenen.
Uitvoeringsdienst Asten en Someren
Zaaknummer:
2019028088
Onderwerp:
Aanvraag door VolkerWessels Telecom Infratechniek BV te
Amersfoort om instemming voor het leggen van kabels in Elzevlam
te Asten.
Besluit:
Aan VolkerWessels Telecom Infratechniek BV te Amersfoort de gevraagde instemming te
verlenen.

Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2019029341
Onderwerp:
Verzoek om te handhaven tegen activiteiten van 'T Jasper Sport,
accommodatie Polderhonk, TWC Asten en diverse groepen
bootcampers in de Polderse bossen te Asten
Besluit:
Aan de eigenaar van de percelen, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie C, nummers
4918 en 1698, berichten dat wij van plan zijn, zijn verzoek om te handhaven tegen de
activiteiten van TWC Asten, accommodatie Polderhonk, 'T Jasper Sport en diverse
groepen bootcampers in de Polderse bossen, af te gaan wijzen en hem in de gelegenheid
stellen hiertegen zijn zienswijze kenbaar te maken.

