
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 26 juni t/m 2 juli 2019 

 
Datum aanmaak: 2 juli 2019 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019041514 

Onderwerp: Ontheffing muziek in de openlucht drOmmels, café de Pelgrim 

 

Besluit: 

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

4:6 A.P.V.) aan drOmmels, café de Pelgrim, aan de Kluisstraat 1 te 5724 AD Ommel 

tijdens de doorkomst van de Kennedymars op 6 juli 2019 van 19.00 tot 00.30 uur. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019042255 

Onderwerp: 50 jaar jubileum weekend Tennisvereniging 't Root, APVV19-0556 

 

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.). 

aan Tennisvereniging 't Root voor het organiseren van 50 jaar jubileumweekend op  

13 september 2019 van 18.00 tot 01.00 uur, 14 september 2019 van 10.00 tot 01.00 uur  

en op 15 september 2019 van 11.00 tot 21.00 uur op Sportpark 't Root, Lienderweg 55 te  

Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019041003 

Onderwerp: Evenementenvergunning zomeravondactiviteiten 

 

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.). 

· 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 Koninklijke horeca Nederland afdeling Asten, vergunning verlenen voor het 

organiseren van diverse zomeravondactiviteiten op 23 en 30 juli 2019 van 19.00 uur tot 

24.00 uur en op 6 en 13 augustus 2019 van 19.00 uur tot 24.00 uur in het centrum van 

Asten. 

 

 

 

 

 



 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019041999 

Onderwerp: Vaststelling subsidie 2018 

 

Besluit: 

De subsidie 2018 voor tafeltennisvereniging ATTV definitief vaststellen op € 1.980,=.  

 

 

 

 


