Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 10 januari t/m 16 januari 2018
Datum aanmaak: 16 januari 2018

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018003197

ONDERWERP:
Evenementenvergunning "Ons Thuis" APVV17-1292.
BESLUIT:
Evenementenvergunning:
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Asten (artikel 2:25).
· Vergunning te verlenen op grond van de
Brandbeveiligingsverordening (artikel 2).
· 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.
· voor het organiseren van de de introductiedagen voor
Hogeschool De Kempel bij groepsaccommodatie Ons Thuis
gelegen aan de Oostappensedijk 32 te Asten van 10 september
2018 tot en met 14 september 2018.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018003051

ONDERWERP:
Meijelseweg 5 te Heusden gemeente Asten; koopovereenkomst.
BESLUIT:
Aanbieden koopovereenkomst betreffende een gedeelte van het
perceel gemeentegrond aan Vlinkert 80 te Heusden gemeente Asten.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018003363

ONDERWERP:
Hoofdstraat 70 te Deurne; koopovereenkomst.
BESLUIT:
Aanbieden koopovereenkomst betreffende het bouwperceel Linnen
14 te Asten.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018003050

ONDERWERP:
Ontheffing sluitingsuur café Toff.
BESLUIT:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid
6) op 20 januari 2018 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur
te verlenen voor café Toff, Prins Bernhardstraat 21a te Asten tot
03.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van "Toff invites"
met dj's.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018003169

ONDERWERP:
Ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Asten
tijdens verkiezingscampagne.
BESLUIT:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Asten 2017
(APV) ontheffing te verlenen, tijdens de verkiezingscampagne van
2 februari 2018 tot en met 18 april 2018, voor:
· het plaatsen van kraampjes, om tijdens de verkiezingscampagne,
de verkiezingsboodschap uit te dragen, door middel van folders
en dergelijke (artikel 5:16 lid 1 APV).
· het rondrijden met een geluidswagen om de
verkiezingsboodschap uit te dragen (artikel 4:6 lid 2 APV).
· het verspreiden van gedrukte stukken onder publiek of huis aan
huis. (artikel 2:6 lid 4 APV).

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018002494

ONDERWERP:
Ontheffing sluitingsuur De Pandoer B.V., APVO18-0039.
BESLUIT:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid
6) op 20 januari 2018 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur
te verlenen voor De Pandoer B.V., Vorstermansplein 24 te Heusden
tot 03.00 uur van de daaropvolgende dag ten behoeve van een
salsa-party.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018003192

ONDERWERP:
Kortestraat 3 te asten; koopovereenkomst.
BESLUIT:
Aanbieden koopovereenkomst betreffende het bouwperceel Olievlas
16 te Asten

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2018002520

ONDERWERP:
Evenementenvergunning veldtoertocht TWC APVV 18-0031.
BESLUIT:
Evenementenvergunning verlenen aan Toeristen Wielerclub Asten
voor het organiseren van een veldtoertocht vanaf sportpark 't Root
(voetbalvereniging NWC) op 14 januari 2018 van 09.00 uur tot
13.00 uur.

Burgerzaken
ZAAKNUMMER:
2018003132

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 23-03-2018.

Ruimtelijke Ontwikkeling
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2018002481
Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer De Gaard.
BESLUIT:
1. tot het instellen van eenrichtingsverkeer in De Gaard, door
middel van het plaatsen van verkeersborden naar model C2
(eenrichtingsweg, in deze richting gesloten) en model C3
(eenrichtingsweg) uit Bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
zoals aangegeven is op bijgevoegde tekening met het
tekeningnummer: OT-TV-RK DO.02.

Ruimtelijke Ontwikkeling
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2018002479
Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Het Korenveld.
BESLUIT:
1. tot het instellen van eenrichtingsverkeer in het Korenveld, tussen
de Snepweg en de Tarwe in de rijrichting van de Snepweg, door
middel van het plaatsen van verkeersborden naar model C2
(eenrichtingsweg, in deze richting gesloten) en model C3
(eenrichtingsweg) uit Bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
2. tot het instellen van eenrichtingsverkeer in het Korenveld, tussen
de Snepweg en de Dreef in de rijrichting van de Dreef, door
middel van het plaatsen van verkeersborden naar model C2
(eenrichtingsweg, in deze richting gesloten) en model C3
(eenrichtingsweg) uit Bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
zoals aangegeven is op bijgevoegde tekening met het
tekeningnummer: RO 2011-03 DO.31.

