
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 29 mei t/m 3 juni 2019 

 
Datum aanmaak: 5 juni 2019 

 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019034893 
Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Pubco B.V./ De Kantine 
 
Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 
van het sluitingsuur te verlenen van 31 mei 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op 
vrijdag- en zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het 
convenant pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Pubco B.V./ 
De Kantine, Markt 17 te Asten. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019034923 
Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Eetcafé de Grutter 
 
Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 
van het sluitingsuur te verlenen van 31 mei 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op 
vrijdag- en zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het 
convenant pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Eetcafé De 
Grutter, Prins Bernhardstraat 34 te Asten. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019034874 
Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Pesos Eten en Drinken B.V. 
 
Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 
van het sluitingsuur te verlenen van 31 mei 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op 
vrijdag- en zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het 
convenant pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Pesos Eten 
en Drinken B.V., Logtenstraat 3 te Asten. 
 
 
Vergunningen 

Zaaknummer: 2019034873 
Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur Grand Café Markt 8 
 
Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) een ontheffing 
van het sluitingsuur te verlenen van 31 mei 2019 tot 16 mei 2020 tot 03.00 uur op 
vrijdag- en zaterdagavonden en gedurende de drie collectieve ontheffingen conform het 
convenant pilot verruiming sluitingstijden horeca gemeente Asten 2019 aan Grand Café 
Markt 8, Markt 8 te Asten. 
 



 

 
 
 
 
Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019034869 
Onderwerp: Voornemen om aan de gebruiker van Achterbos 8 te Asten een last 

onder dwangsom op te leggen 
 
Besluit: 

Aan de gebruiker van Achterbos 8 te Asten het voornemen kenbaar maken hen een last 
onder dwangsom op te leggen om te bewerkstelligen: 
1. de overtreding ten aanzien van het strijdig aanbrengen van woonvoorzieningen in het 

kantoorgebouw aan Achterbos 8 te Asten, teneinde dit bijgebouw als zelfstandige 
woning te gebruiken, ongedaan te maken; 

2. de zonder omgevingsvergunning op het perceel Achterbos 8 te Asten gebouwde 
woonunit waarbij de totale oppervlakte aan (vrijstaande) bijgebouwen de maximaal 
toegestane oppervlakte van 150 m2 overschrijdt, van het perceel Achterbos 8 te 
Asten te verwijderen en verwijderd te houden; 

3. en hen in de gelegenheid stellen hun zienswijze hierover kenbaar te maken.  
 
 
Uitvoeringsdienst Asten en Someren 

Zaaknummer: 2019035516 
Onderwerp: Aanvraag door Enexis om vergunning voor het leggen van kabels 

in Meijelseweg 70. 
 
Besluit: 

Aan Enexis de gevraagde vergunning te verlenen. 
 
 
 


