
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 16 augustus t/m 22 augustus 2017 

 
Datum aanmaak: 22 augustus 2017 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017025370 Ontheffing sluitingsuur Pesos eten en drinken BV. 

 

 BESLUIT: 

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

6) op 9 september 2017 een incidentele ontheffing van het 

sluitingsuur te verlenen voor Pesos eten en drinken BV, dhr.  

J. van den Burg, Logtenstraat 3 te Asten tot 03.00 uur van de 

daaropvolgende dag ten behoeve van de "Ladies first met o.a Dave 

Roelvink". 

 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017024993 Ontheffing sluitingsuur Soosgebouw Den Dissel. 

 

 BESLUIT: 

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

6) op 2 september 2017 een incidentele ontheffing van het 

sluitingsuur te verlenen voor Soosgebouw Den Dissel, dhr.  

H. Baudoin, Beatrixlaan 21 te Asten tot 01.30 uur van de 

daaropvolgende dag ten behoeve van het "Start seizoen met live 

optreden van de werkgroep Samsam". 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017024977 Ontheffing sluitingsuur De Pandoer. 

 

 BESLUIT: 

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

6) op 19 augustus 2017 een incidentele ontheffing van het 

sluitingsuur te verlenen voor De Pandoer, dhr. J. van Oosterhout, 

Vorstermansplein 24 te Asten tot 03.00 uur van de daaropvolgende 

dag ten behoeve van de "Salsa Party". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017027385 Evenementenvergunning Braderie Burgemeester Wijnenstraat 2017 

(APVV17-0647). 

 

 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 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 jaarlijkse Braderie in de Burgemeester 

Wijnenstraat te Asten op 3 september 2017 van 12.00 uur tot  

17.00 uur.  

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017027013 Ontheffing sluitingsuur Gemeenschapshuis De Kluis. 

 

 BESLUIT: 

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

6) op 30 september 2017 een incidentele ontheffing van het 

sluitingsuur te verlenen voor Gemeenschapshuis De Kluis, mevrouw 

H.M.L. Martens-Hagelaars, Kluisstraat 19 te Ommel tot 03.00 uur 

van de daaropvolgende dag ten behoeve van "een feestelijke 

bijeenkomst". 

 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2017027668 Subsidievaststelling voorschoolse voorziening Ommel januari tot en 

met juli 2017. 

 

 BESLUIT: 

 De subsidie voor de instandhouding voorschoolse voorziening 

Ommel, periode januari tot en met juli 2017, definitief vast te stellen 

op € 2.276,=. Dit bedrag is reeds bij voorschot aan Stichting 

Peuterspeelzaal Pinkeltje uitbetaald.   

 

 

 


