
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 15 juni t/m 21 juni 2022 

 
Datum aanmaak: 21 juni 2022 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022052294 

Onderwerp: Intrekken vergunning voor 1 kansspelautomaat op verzoek 

 

Besluit: 

· Vergunning in te trekken op grond van artikel 1.6 onder e. van de Algemene 

Plaatselijk Verordening gemeente Asten 2017.  

op verzoek van Café van Hoek V.O.F. trekken wij de vergunning die op 18 januari 2019 

is afgegeven voor het plaatsen van 1 kansspelautomaat op grond van artikel 1.6 onder e. 

van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017, in. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022051627 

Onderwerp: Ontheffing art. 35 Alcoholwet tbv Crowdfunding actie 

 

Besluit: 

Ontheffing te verlenen op grond van de Alcoholwet (artikel 35) voor het verstrekken van  

zwakalcoholische dranken ten behoeve van een kleinschalige activiteit/crowdfunding  

actie "Rolstoelbus voor Jeroen" op het Molenplein te Asten op 1 juli 2022 van 19.00 tot  

23.00 uur.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022051526 

Onderwerp: Verlenen van evenementenvergunning Toff Outdoor 

 

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.  

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 

weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.).  

aan Café Toff vergunning te verlenen voor het plaatsen van een podium tijdens het Toff 

Outdoor weekend op 9 september 2022 van 19.00 uur tot 01.00 uur (Dutch party), op 10 

september 2022 van 14.00 uur tot 01.00 uur (Outdoor Festival) en op 11 september 

2022 van 12.00 uur tot 00.00 uur (bands en bierfestival) aan 't Eeuwig Levenplein te 

Asten.  

 

 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022050289 

Onderwerp: verlenen van evenementenvergunning tijdens Kennedymars Café 

Toff 

 

Besluit: 

· Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in de openlucht 

(artikel 4:6 A.P.V.).  

Aan Café Toff vergunning te verlenen voor het plaatsen van een podium met 

muziekactiviteiten tijdens de Kennedymars op 2 juli 2022 van 19.00 tot 00.30 uur op het 

terras van horecagelegenheid Café Toff, gelegen aan de Prins Bernhardstraat 21a te 

Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2022050924 

Onderwerp: Verlenen van vergunning op grond van artikel 3 Alcoholwet 

 

Besluit: 

Aan Plus Erik Gorissen Asten B.V. vergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de 

Alcoholwet voor de exploitatie van een slijterij voor het pand gelegen aan Burgemeester 

Ruttenplein 4, 5721 DX te Asten.  

 

 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2022052031 

Onderwerp: Aanvragen parkeerontheffing blauwe zone 

 

Besluit: 

Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Deken Meijerstraat 341.  

Ontheffing geldig tot 01-07-2026.  

 

 

Openbare Werken Binnen 

Zaaknummer: 2022051919 

Onderwerp: Opleggen aanslag aansluitrecht riolering 

 

Besluit: 

Op grond van de "Verordering eenmalig aansluitrecht riolering gemeente Asten 2021" 

een aanslag op te leggen voor het tot stand brengen van een aansluiting op het 

gemeentelijk riool aan de Iepelaar 29 te Asten.  

 


