Openbare besluitenlijst in mandaat
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten
in week 13 maart t/m 19 maart 2019
Datum aanmaak: 19 maart 2019

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019017515
Evenementenvergunning Bedevaart Meimaand Ommel, APVV190122

Besluit:
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Asten (artikel 2:25);
· Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van weggedeelten
(artikel 34 B.A.B.W.)
voor het organiseren van Bedevaarten in Ommel in de maand mei 2019 op zaterdagen
en op zon- en feestdagen.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019017478
Evenementenvergunning Zeskamp Asten

Besluit:
· Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten (artikel 2:25);
· 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;
aan Stichting Zeskamp Asten ten behoeve van de organisatie van Zeskamp Asten van
21 juni 2019 tot en met 23 juni 2019 op het evenemententerrein 't Loverveld aan de
Lienderweg te Asten.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019016984
Ontheffing sluitingsuur OJC Jonosh

Besluit:
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 22 maart 2019
ten behoeve van een karaoke-avond en op 3 mei 2019 ten behoeve van een Mexicaanse
thema-avond een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor OJC
Jonosh, Vorstermansplein 10 te Heusden tot 03.00 uur van de daaropvolgende dag.

Vergunningen
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019017612
Evenementenvergunning Slag om Asten en muziekspektakel

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 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.
aan Voetbalvereniging NWC voor het organiseren van de Slag om Asten en
muziekspektakel op het Koningsplein te Asten op 26 april 2019 van 19.00 uur tot 01.00
uur en op 27 april 2019 van 13.30 uur tot 01.00 uur.

Burgerzaken
Zaaknummer:
Onderwerp:

2019017645
Definitieve benoeming stembureauleden en tellers verkiezingen
2019

Besluit:
De stembureauleden en tellers te benoemen voor de Provinciale Staten-Waterschaps- en
Europees Parlementsverkiezingen 2019.

Ruimtelijke Ontwikkeling
Zaaknummer:
2019017638
Onderwerp:
Vlinkert 72; koopovereenkomst
Besluit:
Aanbieden koopovereenkomst betreffende het bouwperceel Snepweg 24 te Heuden
gemeente Asten.

Toezicht / Handhaving
Zaaknummer:
2019016248
Onderwerp:
Bewoning in strijd met het bestemmingsplan recreatie aan de
Beekstraat 31
Besluit:
Aan de bewoner van het recreatieverblijf aan de Beekstraat 31 nummer F9 kenbaar
maken dat wij voornemens zijn een last onder dwangsom op te leggen om de
overtreding te beëindigen en beëindigd te houden en hem in de gelegenheid te stellen
zijn zienswijze hierover kenbaar te maken.

