
 

 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 17 t/m 23 mei 2017 

 
Datum aanmaak: 23 mei 2017 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017014114 Ontheffingen sluitingsuur Stichting Exploitatie Soosgebouw 

Gehandicapten Asten-Someren APVO17-0496 en APV017-0497. 

 

 BESLUIT: 

 Op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 

6) op 30 september 2017 en 26 t/m 28 oktober 2017 incidentele 

ontheffingen van het sluitingsuur te verlenen voor Stichting 

Exploitatie Soosgebouw Gehandicapten Asten-Someren (Den Dissel) 

te Asten tot respectievelijk 01.00, 24.00, 00.30 en 01.00 uur van de 

daaropvolgende dag ten behoeve van een festiviteit met dj op 30 

september 2017 en indoor fietsdriedaagse van 26 tm 28 oktober 

2017. 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017014116 Evenementenvergunning Café Toff kermis Asten 2017 APVV17-0392. 

 

 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. 

· Toestemming te verlenen voor het inrichten van een tijdelijk 

tappunt op het terras. 

aan Café Toff, Prins Bernhardstraat 21a te Asten voor het organiseren 

van muziekactiviteiten tijdens kermis Asten van 7 tot en met  

11 juli 2017. 

 

 

 

  



 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017013661 Evenementenvergunning Stichting Internationaal Concours Hippique 

Asten APVV17-0491. 

 

 BESLUIT: 

 Evenementenvergunning: 

· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

· Ontheffing te verlenen op grond van artikel 4:18 lid 3 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten voor 

recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen. 

· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het afsluiten van 

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

· Vergunning te verlenen op grond van de Brandbeveiligings-

verordening (artikel 2). 

· Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek 

in de openlucht (artikel 4:6 A.P.V.). 

· Toestemming te verlenen voor het plaatsen van tijdelijke 

aankondigingsborden artikel 2:10 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 Concours Springen Internationaal Asten van 

8 tot en met 11 juni 2017 bij Prins Willem Alexander Manege gelegen 

aan de Reeweg 3 te Asten.  

 

 

 

 

 

 


