
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 27 maart t/m 2 april 2019 

 
Datum aanmaak: 3 april 2019 

 
 
Burgerzaken 

Zaaknummer: 2019021218 
Onderwerp: Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

voor één dag. 
 
Besluit: 

Akkoord gaan met het benoemen van de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand op 
03-05-2019. 
 
 
Burgerzaken 

Zaaknummer: 2019021446 
Onderwerp: Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

voor één dag. 
 
Besluit: 

Akkoord gaan met het benoemen van de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand op 
25-05-2019. 
 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019020405 
Onderwerp: Definitieve vaststelling subsidie 2018 Buurtbus Lijn 266. 
 
Besluit: 

De subsidie 2018 voor Buurtbus Lijn 266 definitief vast te stellen op € 500,00. 
 
 
Ruimtelijke Ontwikkeling 

Zaaknummer: 2019021475 
Onderwerp: Vlas 29 te Asten; koopovereenkomst. 
 
Besluit: 

Aanbieden koopovereenkomst betreffende een strook grond achter Vlas 29 te Asten. 
 
 
Uitvoeringsdienst Asten en Someren 

Zaaknummer: 2019019188 
Onderwerp: Aanvraag door Enexis om vergunning voor het leggen van kabels 

in de Prins Bernhardstraat 59. 
 
Besluit: 

Aan Enexis de gevraagde vergunning te verlenen. 
 
 
 
 



 

Klant Contact Centrum 

Zaaknummer: 2019021422 
Onderwerp: Aanvraag stookontheffing. 
 
Besluit: 

Stookontheffing verleend aan de bewoner van Diesdonk 41. 
Stookontheffing geldig voor de maanden maart en april 2019. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019020008 
Onderwerp: Evenementenvergunning Motorische Demodagen 2019 
 
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 ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten een 
kampeerterrein (artikel 4:18 A.P.V.) 

· 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 Stichting V.C. de Krum voor het organiseren van de Motorische Demodagen op 19, 
20 en 21 april 2019 op het terrein gelegen aan Heesakkerweg 1, 5721 KM te Asten. 
 
 
 
 


