
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 

in week 28 maart t/m 3 april 2018 

 
Datum aanmaak: 3 april 2018 

 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018020378 De Kafkabrigade heeft een verzoek ingediend voor een bijdrage voor 

onderzoek naar onnodige bureaucratie en dit aan te pakken. 

 

 BESLUIT: 

 Voorstel verzoek afwijzen op grond van de Algemene 

subsidieverordening gemeente Asten 2017, artikel 21, lid 1b en 1c. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018020379 St. Nationaal Monument Kamp Amersfoort vraag een eenmalige 

donatie van € 2.500,- voor de vernieuwing van Kamp Amersfoort. 

 

 BESLUIT: 

 Voorstel verzoek afwijzen op grond van de Algemene 

subsidieverordening gemeente Asten 2017, artikel 21, lid 1b en 1c. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018019693 Subsidievaststelling 2017 KBO Asten-Ommel tbv Dagbesteding 

Ommel. 

 

 BESLUIT: 

 De subsidie 2017 voor Dagbesteding Ommel definitief vaststellen op 

€ 3.890,04.  

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018020387 KBO Heusden vraagt een incidentele subsidie aan voor de 

korenmiddag op 18-4-2018 in het kader van het 50-jarig bestaan 

van seniorenkoor Amicitia. 

 

 BESLUIT: 

 Voorstel verzoek honoreren op grond van de Deelverordening 

subsidie Welzijn en Participatie gemeente Asten 2017, artikel 11. 

 

Welzijn / Sport 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018020385 St. Misty Fields vraagt een eenmalige subsidie aan voor een cursus 

commercieel schrijven voor een van de bestuursleden. 

 

 BESLUIT: 

 Voorstel verzoek honoreren op grond van de Deelverordening 

subsidie Welzijn en Participatie gemeente Asten 2017, artikel 12. 

 

 

 



 

Vergunningen 

ZAAKNUMMER: ONDERWERP: 

2018020141 Evenementenvergunning Motorische Demodagen 2018 APVV18-

0201. 

 

 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 artikel 4:18 lid 3 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten voor 

recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen. 

· 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 Motorische Demodagen op 20, 21 en 

22 april 2018 op het terrein gelegen aan de Heesakkerweg 1, 5721 

KM te Asten.  

 

 

 

 


