
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 7 juli t/m 13 juli 2021 
 
Datum aanmaak: 13 juli 2021 

 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021048440 
Onderwerp: Horecavergunningen 

 
Besluit: 

Aan Gemeente Asten, vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- en 

Horecawet en een vergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2017 gemeente Asten (exploitatievergunning) voor het pand gelegen aan 

pastoor de Kluijnhof 21, 5721 CR te Asten.  
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021049305 
Onderwerp: Evenementenvergunning 

 

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.  
aan V.O.F. Ons Jantje, voor het plaatsen van een overdekt terras met live muziek tijdens 

Ommel kermis van 21 tot en met 23 augustus 2021 bij horecagelegenheid Ons Jantje 

gelegen aan Kluisstraat 1 te Ommel.  
 

 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2021049021 
Onderwerp: Horecavergunningen 

 
Besluit: 

Aan tennisvereniging 't Root, Lienderweg 55, 5721 CL te Asten vergunning te verlenen 

op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet en een vergunning op grond van 
artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 gemeente Asten 

(exploitatievergunning) voor de exploitatie van een kantine ten dienste van de 
tennisvereniging gelegen aan Lienderweg 55, 5721 CL te Asten.  

  



 

Toezicht / Handhaving 
Zaaknummer: 2021047206 

Onderwerp: Afwijzing verzoek om handhaving tegen overlast van rook 
 

Besluit: 
Het verzoek van de eigenaren van Beatrixlaan 12 te Asten, om te handhaven tegen de 

overlast van rook afkomstig van de rookgasafvoer op het platte dak van de 
terrasoverkapping van de woning Beatrixlaan 10 te Asten, af te wijzen.  

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021048851 
Onderwerp: Verkopen reststrook gemeentegrond aan de Vinkenstraat 

 
Besluit: 

in te stemmen met het verkopen van een reststrook gemeentegrond aan de 
Vinkenstraat. 

 

 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2021050027 
Onderwerp: Verhuren gemeentegrond aan de Dijkstraat 

 
Besluit: 

in te stemmen met het verhuren van een strook gemeentegrond gedurende recht van 
opstal bij de blokhut aan de Dijkstraat. 

 


