
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 2 mei t/m 8 mei 2018 

 
Datum aanmaak: 8 mei 2018 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018028349 Evenementenvergunning Kermis Heusden 2018 De Pandoer APVV18-

0400. 

 

 BESLUIT: 

 · Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 

(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken. 

· Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek 

in de openlucht (artikel 4:6 A.P.V.). 

· Toestemming te verlenen voor het inrichten van een tijdelijk 

tappunt op het terras. 

aan De Pandoer B.V. voor het organiseren van activiteiten tijdens 

Heusden kermis van 26 mei tot en met 18 mei 2018 voor het pand 

gelegen aan het Vorstermansplein ter hoogte van huisnummer 22 

tot en met 24. 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018029030 Evenementenvergunning Kermis Heusden Guitige Geit APVV18-

0426. 

 

 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 Drank- en Horecawet 

(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische 

dranken. 

- Toestemming te verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke 

tapinstallatie op het terras. 

aan de heer P.B.J. Mestrum, voor het organiseren van 

muziekactiviteiten tijdens kermis Heusden op 26 tot en met 29 mei 

2018 voor het pand gelegen aan Vorstermansplein 24 a te Heusden. 

  

 

 

 

 

  



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018029553 Het organiseren van Big Truck Trophy APVV18-0349. 

 

 BESLUIT: 

 · Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke 

aankondigingsborden (artikel 2:10 A.P.V.) 

· 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. 

aan Oostappen vakantiepark Prinsenmeer, voor het organiseren van 

 de Big Truck Trophy op 9 en 10 juni 2018 op de parkeerplaats van 

Oostappen Vakantiepark Prinsenmeer gelegen aan de Beekstraat  

31 te Ommel.  

 

 

 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018029898 Aanvraag parkeerontheffing. 

 

 BESLUIT: 

 Parkeerontheffing verleend aan bewoner van Burg. Wijnenstraat 4e 

Asten. 

Ontheffing geldig tot 08-05-2022. 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018028407 Vaststelling subsidie 2017 Gymclub de Molenwiek. 

 

 BESLUIT: 

 De subsidie 2017 voor gymclub de Molenwiek definitief vaststellen 

op € 5.065,= en na verrekening van het reeds betaalde voorschot ad 

€ 3.477,60 nog een bedrag uitbetalen van € 1.587,40.  

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018028625 Vaststelling subsidie 2017 badmintonclub Bakas. 

 

 BESLUIT: 

 De subsidie 2017 voor badmintonclub Bakas definitief vaststellen op 

€ 864,70. 

 

 

 

 

 

 

 


