
 

 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 13 juni t/m 19 juni 2018 

 
Datum aanmaak: 19 juni 2018 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018039516 Vlas 35 te Asten; koopovereenkomst. 

 

 BESLUIT: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit:  

 Aanbieden koopovereenkomst betreffende de verkoop van de 

reststrook achter Vlas 35 te Asten. 

 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018039503 Vlas 39 te Asten; koopovereenkomst. 

 

 BESLUIT: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 Aanbieden koopovereenkomst betreffende verkoop van de reststrook 

achter Vlas 39 te Asten. 

 

 

 

 

Uitvoeringsdienst Asten en Someren 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040199 Aanvraag door VolkerWessels om instemming voor het leggen van 

kabels in de Lienderweg te Asten. 

 

 BESLUIT: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 Aan VolkerWessels Telecom Infratechniek BV de gevraagde 

instemming te verlenen. 

 

 

 

 

Klant Contact Centrum 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018039081 Aanvraag parkeerontheffing. 

 

 BESLUIT: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 Parkeerontheffing verleend aan de bewoner van Emmastraat 17. 

Ontheffing geldig tot 15-06-2022. 

 

 

 



 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018039513 Vlas 37 te Asten; koopovereenkomst. 

 

 BESLUIT: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 Aanbieden koopovereenkomst betreffende de verkoop van de 

reststrook achter Vlas 37 te Asten. 

 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018039035 Evenementenvergunning De Kantine Kermis Asten 20189 APVV18-

0491. 

 

 BESLUIT: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 1. Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

2. Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek in 

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

3. Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 

(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken. 

4. Toestemming verlenen voor het plaatsen van een tijdelijk 

tappunt op het terras: 

voor het plaatsen van een podium/overkapping en het 

organiseren van muziekactiviteiten tijdens kermis Asten 2018 bij 

horecagelegenheid De Kantine gelegen aan Markt 17 te Asten. 

 

  

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018039914 Evenementenvergunning Anytyme 't Stationneke kermis Asten. 

 

 BESLUIT: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 1. Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25); 

2. Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 

(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken; 

3. aan Anytyme 't Stationneke voor het plaatsen van een 

tapinstallatie tijdens kermis Asten van 6 juli tot en met 10 juli 

2018. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018040345 Evenementenvergunning kermis Asten Grand Café Markt 8 APVV18-

0490. 

 

 BESLUIT: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 1. Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25); 

2. Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek 

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

3. Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 

(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken; 

4. Toestemming verlenen voor het plaatsen van een tijdelijk 

tappunt op het terras; 

voor het plaatsen van een podium/overkapping en het 

organiseren van muziekactiviteiten tijdens kermis Asten 2018 bij 

horecagelegenheid Grand Café Markt 8 gelegen aan Markt 8 te 

Asten. 

 

 

 

 

 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018039874 Evenementenvergunning De Engel Kermis Asten2018 APVV18-0434. 

 

 BESLUIT: 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 1. Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke 

Verordening gemeente Asten (artikel 2:25). 

2. Ontheffing te verlenen voor het ten gehore brengen van muziek 

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

3. Ontheffing te verlenen op grond van de Drank- en Horecawet 

(artikel 35) voor het verstrekken van zwakalcoholische dranken. 

4. Toestemming verlenen voor het plaatsen van een tijdelijk 

tappunt op het terras: 

voor het plaatsen van een podium/overkapping en het 

organiseren van muziekactiviteiten tijdens kermis Asten 2018 bij 

horecagelegenheid De Engel gelegen aan Julianastraat 1, 5721 

GK te Asten. 

 

 

 

 

 

 


