
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 21 augustus t/m 27 augustus 2019 

 
Datum aanmaak: 27 augustus 2019 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019053038 

Onderwerp: Evenementenvergunning intocht Sint Nicolaas Heusden. 

 

Besluit: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 

gemeente Asten (artikel 2:25); 

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod 

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

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van 

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

aan Stichting Sint Nicolaas Heusden ten behoeve van de intocht van Sint Nicolaas op  

24 november 2019 van 14.00 tot 15.30 uur in en rondom het Hart van Heuze aan de 

Pastoor Arnoldstraat 3 te Heusden. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019052412 

Onderwerp: Evenementenvergunning Braderie Burgemeester Wijnenstraat. 

 

Besluit: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente 

Asten (artikel 2:25). 

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod 

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

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van weggedeelten 

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

· 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 Lovely Woondecoratie, voor het organiseren van de jaarlijkse Braderie Burgemeester  

Wijnenstraat in het centrum van Asten op 1 september 2019 van 12.00 uur tot 17.00 uur.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019052636 

Onderwerp: Tijdelijk parkeerverbod t.b.v. "Jong Nederland Festival". 

 

Besluit: 

Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het instellen van een parkeerverbod  

(artikel 34 B.A.B.W.) voor Stichting Jong Nederland Asten-Heusden ten behoeve van het 

Jong Nederland Festival op het Vorstermansplein te Heusden op 14 september 2019 van  

09.00 tot 19.00 uur. 

 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019051941 

Onderwerp: Wijziging Leidinggevenden vergunning Drank- en Horecawet. 

 

Besluit: 

Aan Pubco B.V. Julianastaat 2 te Asten, vergunning te verlenen voor het wijzigen van 

leidinggevenden die zijn opgenomen in het aanhangsel behorende bij de vergunning die 

is afgegeven op grond van artikel 3 van de Drank en Horecawet, ten behoeve van 

horecabedrijf "De Kantine", Markt 17 te Asten.  

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019052275 

Onderwerp: Tijdelijke wegafsluiting tbv sponsorloop BS St. Bonifatius. 

 

Besluit: 

Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van weggedeelten  

(artikel 34 B.A.B.W.) op 12 september 2019 van 12.00 tot 15.15 uur aan BS  

St. Bonifatius ten behoeve van een sponsorloop bij de Lijntjesstraat/Adelheid van  

Voornstraat/Bernard de Merodestraat/Kruiskensweg te Asten. 

 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019052904 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Café Toff. 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 15 september 

2019 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor Café Toff, Prins 

Bernhardstraat 21a te Asten tot 02.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van 

een verjaardagsfeest. 

 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019051935 

Onderwerp: Wijziging leidinggevenden exploitatievergunning. 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen aan Pubco B.V., Julianastraat 2 te Asten, voor het wijzigen van 

leidinggevenden zoals vermeld op de exploitatievergunning van het horecabedrijf "De 

Kantine" gevestigd aan de Markt 17 te Asten. 

 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019052913 

Onderwerp: Subsidieverlening inzet logopediste in de voorschoolse voorziening 

en afstemming jeugdgezondheidszorg. 

 

Besluit: 

Een eenmalige subsidie van € 3.130,= te verlenen aan de Logopedische Praktijk Asten 

t.b.v. de inzet van een logopediste in de voorschoolse voorziening en afstemming met de 

jeugdgezondheidszorg.    



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019053123 

Onderwerp: Leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020 

 

Besluit: 

Voor het schooljaar 2019-2020 is aan 68 kinderen leerlingenvervoer toegekend. 67 

Kinderen maken gebruik van aangepast vervoer (taxi), voor 1 kind krijgen de ouders een 

kilometervergoeding.  

 

 


