Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 12 t/m 18 april 2017
Datum aanmaak: 18 april 2017

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017010025

ONDERWERP:
Evenementenvergunning Landelijke dag van het kasteel.
BESLUIT:
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Asten (artikel 2:25);
· Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet
(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken;
aan Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten, dhr. R. ten Hoven, voor
het organiseren van de Landelijke dag van het kasteel op 5 juni 2017
van 12.00 tot 17.00 uur op het kasteelterrein aan de Kasteellaan te
Heusden.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017010209

ONDERWERP:
Verkeersmaatregelen Kennedymars.
BESLUIT:
Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van
weggedeelten (artikel 34 B.A.B.W.) voor diverse wegen in de
gemeente Asten ten behoeve van de doorkomst van de
Kennedymars op 1 en 2 juli 2017 aan Joek, dhr. D. van Otterdijk,
postbus 84 te Someren.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017010234

ONDERWERP:
Evenementenvergunning Spel Zonder Grenzen 2017 APVV17-0044.
BESLUIT:
· 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 Spel Zonder Grenzen 2017 op het
evenemententerrein aan de Lienderweg te Asten op 23 juni 2017
van 18.00 uur tot 01.00 uur, 24 juni 2017 van 10.00 uur tot 01.00
uur en op 25 juni 2017 van 10.00 uur tot 23.00 uur op het
evenemententerrein "'t Loverveld" gelegen aan de Lienderweg te
Asten.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017010212

ONDERWERP:
Loterijvergunning Zeskamp Asten APVV-0359.
BESLUIT:
Vergunning te verlenen op grond van artikel 3, lid 1 van de Wet op
de kansspelen aan Stichting Zeskamp Asten, voor het houden van
een loterijactie ten bate van het Stichting Opkikker.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017010352

ONDERWERP:
Vergunning Brandbeveiligingsverordening bij besloten feest.
BESLUIT:
Vergunning te verlenen op grond van de Brandbeveiligingsverordening (artikel 2) aan dhr. R.A.P. Nijssen, voor het plaatsen van
een tent aan de Meijelseweg 57 te Heusden ten behoeve van een
besloten feest/bruiloft op 30 juni 2017.

Vergunningen
ZAAKNUMMER:
2017010448

ONDERWERP:
Evenementenvergunning ELE Rally 2017 APVV17-0264.
BESLUIT:
Evenementenvergunning:
· 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 op grond van de Wegenverkeerswet (artikel
148 en artikel 10) voor het organiseren van een auto rally
Klassementsproef.
voor het organiseren van de 53e ELE Rally klassementsproef en de
ELE legend op 26 mei en 27 mei 2017 van 18.15 uur tot 01.30 uur
in het buitengebied van de gemeente Asten.

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017010462

ONDERWERP:
St. OAD vraagt een eenmalige subsidie aan voor de Open Aterlier
Dagen in september 2017.
BESLUIT:
Voorstel verzoek honoreren voor maximaal € 500,- op grond van
artikel 1, lid 5 van de algemene subsidie verordening.

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017010464

ONDERWERP:
Jong Nederland Heusden vraagt een eenmalige subsidie aan voor het
evenement zwerfweekend in het kader van deskundigheidsbevordering.
BESLUIT:
Voorstel verzoek honoreren voor maximaal € 945,- op grond van
artikel 1, lid 9 van de algemene subsidie verordening.

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017010465

ONDERWERP:
EHBO vereniging Asten vraag een eenmalige subsidie aan voor een
reanimatie en AED training in het kader van deskundigheidsbevordering.
BESLUIT:
Voorstel verzoek honoreren voor maximaal € 395,- op grond van
artikel 1, lid 9 van de algemene subsidie verordening.

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017010469

ONDERWERP:
KBO Heusden vraagt een eenmalige subsidie aan voor het project
Digitalisering ouderen.
BESLUIT:
Voorstel verzoek honoreren voor maximaal € 750,- op grond van
artikel 1, lid 5 van de algemene subsidie verordening.

Welzijn / Sport
ZAAKNUMMER:
2017010467

ONDERWERP:
St. Culturele Activiteiten Peelland onderdeel Klassieke Klanken vraag
een eenmalige subsidie aan voor het organiseren van een klassiek
concert met uitsluitende Astense musici.
BESLUIT:
Voorstel verzoek honoreren voor maximaal € 300,- op grond van
artikel 1, lid 5 van de algemene subsidie verordening.

Ruimtelijke Ontwikkeling
ZAAKNUMMER:
ONDERWERP:
2017010308
Controle Bleekerweg 9 te Heusden gem. Asten.
BESLUIT:
De drijver van de inrichting berichten dat wij van plan zijn een last
onder dwangsom op te leggen, om te bewerkstelligen dat de WKKinstallatie de geluidsnormen niet overschrijdt.

