
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 19 t/m 25 april 2017 

 
Datum aanmaak: 26 april 2017 

 
 
Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017010673 Stookontheffing ST17-0397. 

 
 BESLUIT: 
 Stookontheffing verleend aan AMA Wijnen, Hazeldonk 12. 

Ontheffing geldig voor de periode maart, april, november en 
december 2017. 
 
 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017010606 Stookontheffing ST17-0412. 

 
 BESLUIT: 
 Stookontheffing verleend aan JFM van den Heuvel,  Diesdonk 45. 

Ontheffing geldig voor de periode maart en april 2017. 
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011136 Ontheffing sluitingsuur De Klepel. 

 
 BESLUIT: 
 Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 

6) op 13 mei 2017 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te 
verlenen voor De Klepel, Kerkstraat 8 te Asten tot 03.00 uur van de 
daaropvolgende dag ten behoeve van een clubnight van DJ Events. 
 
 
 

  



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011331 Evenementenvergunning Zeskamp Asten 2017 APVV17-0360. 

 
 BESLUIT: 
 · Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 
· Vergunning te verlenen op grond van de 
     Brandbeveiligingsverordening (artikel 2). 
· 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 Drank- en Horecawet 
     (artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken. 
voor het organiseren van Zeskamp Asten 2017 op het 
evenemententerrein gelegen aan de Lienderweg te Asten op 16, 17 
juni 2017 van 10.00 uur tot 01.00 uur en op 18 juni 2017 van  
10.00 uur tot 23.30 uur. 
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017010961 Evenementenvergunning kermis Heusden 2017 APVV16-0825. 

 
 BESLUIT: 
 · Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 
· Ontheffing verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in 

de openlucht (artikel 4:6 A.P.V.). 
· Ontheffing verlenen op grond van artikel 4:18 lid 3 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening. 
·    Toestemming verlenen voor het plaatsen van tijdelijke 
     aankondigingsborden (artikel 2:10 A.P.V.). 
aan Bureau De Kermisgids B.V., voor het organiseren van de kermis 
in Heusden 2017 van 10 tot en met 13 juni 2017 op het 
Vorstermansplein te Heusden.  
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017010557 In gebruik geven van gemeentegrond  aan horecagelegenheid Pesos 

eten en drinken voor het voeren van een seizoensterras APVV17-
0380. 
 

 BESLUIT: 
 Op grond van artikel 4:84 (algemene Wet Bestuursrecht) af te 

wijken van de nadere regels terrassen gemeente Asten 2014, voor 
het in gebruik geven van gemeentegrond van 24 april 2017 tot en 
met 19 september 2017 voor het inrichten van een seizoensterras 
aan de voorzijde van de horecainrichting Pesos eten en drinken 
gelegen aan Logtenstraat 3, 5721 EX te Asten.  
 
 
 



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017010951 Evenementenvergunning Kermis Asten 2017 APVV16-0830. 

 
 BESLUIT: 
 · Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 
· Ontheffing verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in 

de openlucht (artikel 4:6 A.P.V.). 
· Ontheffing verlenen op grond van artikel 4:18 lid 3 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening. 
· Toestemming verlenen voor het plaatsen van tijdelijke 
     aankondigingsborden (artikel 2:10 A.P.V.). 
aan Bureau De Kermisgids B.V., voor het organiseren van de kermis 
in Asten 2017 van 7 tot en met 11 juli 2017 in het centrum van Asten. 
 
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011198 Wijziging leidinggevenden Drank- en Horecawet APVH17-0278. 

 
 BESLUIT: 
 Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet over te gaan 

tot het wijzigen van leidinggevenden zoals vermeld op het 
aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning van Gall 
& Gall B.V., Burgemeester Ruttenplein 6 te Asten.   
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017010871 Standplaatsvergunning Vocal Surprise. 

 
 BESLUIT: 
 Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 

(artikel 5:18) en de beleidsregels standplaatsvergunningen 2015 een 
tijdelijke standplaatsvergunning te verlenen aan Vocal Surprise, mw. 
I. Welten, Schutter 16 te 5721 HW Asten, voor de verkoop van 
planten op 6 mei en 13 mei 2017 op de standplaats op het 
Koningsplein te Asten. 
 
 
 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017010855 Ontheffing sluitingsuur Café Toff. 

 
 BESLUIT: 
 Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 

6) op 6 mei 2017 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te 
verlenen voor Café Toff, Prins Bernhardstraat 21a te Asten tot 03.00 
uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van een dj-avond 
"Darlingh invites". 
 



 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011151 Eenmalige subsidie aanvraag door Gemeenschapshuis De Kluis voor 

aanschaf van een kast voor het opbergen van materialen voor de 
dagbesteding. 
 

 BESLUIT: 
 Voorstel verzoek afwijzen op grond van artikel 20, lid 2 van de 

algemene subsidieverordening gemeente Asten 2013. Geadviseerd 
om deze aanvraag via de KBO Asten-Ommel te regelen omdat de 
structurele subsidie voor de dagbesteding via deze organisatie loopt. 
 
 

Welzijn / Sport 
ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 
2017011156 Buiten behandeling stelling financieringsaanvraag NT2 onderwijs 

schooljaar 2016-2017. 
 

 BESLUIT: 
 Op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht wordt 

besloten de financieringsaanvraag van PlatOO t.b.v. NT2 onderwijs 
aan leerlingen die langer dan 1 jaar in Nederland zijn buiten 
behandeling te stellen.   
 
 

 
 
 


