
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 11 september t/m 17 september 2019 

 
Datum aanmaak: 17 september 2019 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019056240 

Onderwerp: Kleding- en speelgoedbeurs Heusden. 

 

Besluit: 

Een vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente  

Asten (artikel 5:23 organiseren van een snuffelmarkt) voor het organiseren van een 

kleding- en speelgoedbeurs in het Hart van Heuze aan de Pastoor Arnoldstraat 3 te  

Heusden op 4 oktober 2019 van 12.30 tot 15.30 uur. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019056227 

Onderwerp: Evenementenvergunning voor het ontsteken en verspreiden van 

het bevrijdingsvuur. 

 

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.). 

aan Stichting Nationaal Museum Klok & Peel voor het ontsteken en verspreiden van het 

bevrijdingsvuur op 19 september 2019 van 18.00 uur tot 21.00 uur in Asten. Deze 

activiteiten staan in relatie tot het vieren van 75 jaar bevrijding van Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019056194 

Onderwerp: Aanstellingsbesluit verkeersregelaars tijdens inhalen 

bevrijdingsvuur Peelgemeenten. 

 

Besluit: 

Gelet op artikel 56 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en 

het bepaalde in paragraaf 4 van de Regeling Verkeersregelaars, verkeersregelaars aan te 

stellen op 19 september 2019 ten behoeve van het inhalen van een bevrijdingsvuur 

Peelgemeenten georganiseerd door Stichting Nationaal Museum Klok & Peel, 

Ostaderstraat 23 te Asten. 

 

  



 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019054606 

Onderwerp: Voornemen tot handhaving wegens activiteiten in strijd met 

bestemmingsplan. 

 

Besluit: 

Aan de eigenaar van het bedrijf "BeddenBriljant" gevestigd aan de Molenakkers 5a te 

Asten, het voornemen kenbaar te maken voornemens te zijn tot het opleggen van een 

last onder dwangsom teneinde de activiteiten (showroom en/of afhaalpunt) in strijd met 

het bestemmingsplan, te beëindigen en beëindigd te houden. 

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2019056244 

Onderwerp: Aanvraag Parkeerontheffing. 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Julianastraat 63. 

Ontheffing geldig tot 13-09-2023. 

 

 

 


