Openbare besluitenlijst in mandaat

Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 1 juni t/m 7 juni 2022
Datum aanmaak: 7 juni 2022

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2022047621
Verlenen van evenementenvergunning Fietsdriedaagse Asten

Besluit:
· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden
(artikel 2:10 A.P.V.).
· 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.).
aan Stichting Aktiviteiten T.W.C. Asten, vergunning te verlenen voor het organiseren van
de Fietsdriedaagse TWC Asten op 9, 10 en 11 augustus 2022 van 09.00 tot 18.00 uur,
start en finish bij Eten & Drinken Jan van Hoek op de Markt te Asten.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2022046791
verlenen van evenementenvergunning De Baron

Besluit:
· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden
(artikel 2:10 A.P.V.).
· 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 Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken
van zwakalcoholische dranken.
aan Pubco B.V. vergunning te verlenen voor het plaatsen van een overkapping, podium
en tapinstallatie (bar) tijdens Asten kermis 2022. De muziekactiviteiten worden
gehouden op 8 juli 2022 van 19.00 uur tot 01.00 uur, op 9 juli 2022 van 13.00 uur tot
01.00 uur, op 10 juli 2022 van 13.00 uur tot 01.00 uur, op 11 juli 2022 van 13.00 uur
tot 01.00 uur en op 12 juli 2022 van 13.00 uur tot 24.00 uur aansluitend aan het pand
gelegen aan Markt 15 en 17 te Asten.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2022047174
verlenen van ontheffing artikel 35 Alcoholwet Golfvereniging Het
Woold

Besluit:
· Ontheffing te verlenen op grond van de Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken
van zwakalcoholische dranken.
aan golfvereniging Het Woold voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken tijden
het 12½ jarig bestaan van golfvereniging het Woold op 18 juni 2022 van 13.30 uur tot
23.00 uur, op het adres Gezandebaan 46a te Heusden.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2022046920
Verlenen van evenementenvergunning Café de Engel

Besluit:
· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke aankondigingsborden
(artikel 2:10 A.P.V.).
· 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 Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken
van zwakalcoholische dranken.
aan eenmanszaak Café de Engel vergunning te verlenen voor het plaatsen van een
overkapping, podium en tapinstallatie (bar) tijdens Asten kermis 2022. De
muziekactiviteiten worden gehouden op 8 juli 2022 van 19.00 uur tot 01.00 uur, op 9 juli
2022 van 12.00 uur tot 01.00 uur, op 10 juli 2022 van 12.00 uur tot 01.00 uur, op 11
juli 2022 van 12.00 uur tot 01.00 uur en op 12 juli 2022 van 12.00 uur tot 24.00 uur
aansluitend aan het pand gelegen aan Julianastraat 1 te Asten.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2022047138
Verlenen van evenementenvergunning 't Stationneke

Besluit:
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten (artikel 2:25).
· Ontheffing te verlenen op grond van de Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken
van zwakalcoholische dranken.
aan Anytime ‘t Stationneke vergunning te verlenen voor het plaatsen van een
tapinstallatie van 8 tot en met 12 juli 2022 naast het horecaterras, gelegen aan het
Koningsplein 2, tijdens de kermis te Asten.
Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2022046883
Vergunning Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van kabels
t.h.v. Beatrixlaan 23 te Asten

Besluit:
Vergunning te verlenen aan Enexis Netbeheer B.V. voor het leggen van kabels t.h.v.
Beatrixlaan 23 te Asten vanaf 04-07-2022 tot en met 15-07-2022.
Sociaal Domein
Zaaknummer:
Onderwerp:

2022047282
Toekennen incidentele subsidie
kadervorming/deskundigheidsbevordering aan Jong Nederland
Heusden

Besluit:
Een incidentele subsidie kadervorming/deskundigheidsbevordering van € 750,=
toekennen aan Jong Nederland Heusden voor deelname aan het Zwerfweekend 2022.

