
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 4 september t/m 10 september 2019 

 
Datum aanmaak: 10 september 2019 

 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019055021 
Onderwerp: Evenementenvergunning voor evacuatietocht en 

verbroederingslunch 75 jaar bevrijding. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders 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 instellen van een parkeerverbod 

(artikel 34 B.A.B.W.). 
3. Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van weggedeelten 

(artikel 34 B.A.B.W.). 
4. Aan Stichting Nationaal Museum Klok & Peel voor het organiseren van een 

evacuatietocht met verbroederingslunch op 22 september 2019 van 10.00 uur tot 
15.00 uur 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019055050 
Onderwerp: Aanstellingsbesluit vekeersregelaars tijdens evacuatietocht en 

bevrijdingslunch. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders 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 22 september 2019 ten  
behoeve van een evacuatietocht met bevrijdingslunch te Heusden georganiseerd door  
Stichting Nationaal Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 23 te Asten. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019055477 
Onderwerp: Ventvergunning Korfbalvereniging Klimop. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit Vergunning te verlenen op grond  
van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten (artikel 5:15) en de  
beleidsregels voor het verlenen van ventvergunningen voor de jaarlijkse speculaasactie  
van korfbalvereniging Klimop op zaterdag 26 oktober 2019 en 2 november 2019 in het  
centrum van Asten. 
 
  



 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019055001 
Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur voetbalvereniging NWC. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit Op grond van de Algemene  
Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 28 september 2019 een incidentele  
ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor de kantine van voetbalvereniging NWC  
Asten aan de Beatrixlaan 42 te Asten tot 02.00 uur van de daaropvolgende dag ten  
behoeve van een feestavond na de Kanaalderby tegen Someren. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019054882 
Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Vorstermans. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit Op grond van de Algemene  
Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing van het sluitingsuur te  
verlenen van 6 september 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op vrijdag- en  
zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het convenant  
pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Café Vorstermans,  
Vorstermansplein 24a te 5725 AM  Heusden. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019054798 
Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur hockeyclub  HCAS. 
 
Besluit: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit Op grond van de Algemene  
Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 15 september 2019 een incidentele  
ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor de kantine van hockeyclub HCAS aan de  
Rootweg 3 te Asten tot 24.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van een  
barbecue met muziek. 
 
 
 


