
 

Openbare besluitenlijst in mandaat 
Namens burgemeester en wethouders genomen besluiten 
in week 9 oktober t/m 15 oktober 2019 

 
Datum aanmaak: 17 oktober 2019 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019061834 

Onderwerp: Rommelmarkt Stichting Evenementen Heusden. 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente  

Asten (artikel 5:23 organiseren van een snuffelmarkt) aan Stichting Evenementen  

Heusden voor het organiseren van een rommelmarkt in het Hart van Heuze op  

8 december 2019 van 09.00 tot 15.00 uur. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019062088 

Onderwerp: Standplaatsvergunning Luong. 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente  

Asten (artikel 5:18) en de beleidsregels Standplaatsvergunningen 2015 aan T.D. Luong 

voor het innemen van een tijdelijke standplaats voor de verkoop van loempia's op vrijdag  

en zaterdag voor het jaar 2020 aan de Emmastraat (aan de voorzijde van de Midas) te 

Asten. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019062522 

Onderwerp: Standplaatsvergunning carnaval Luong. 

 

Besluit: 

Vergunning te verlenen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente  

Asten (artikel 5:18) en de beleidsregels Standplaatsvergunningen 2015 voor een  

Tijdelijke standplaatsvergunning in de Emmastraat te Asten (voorzijde Midas) aan  

T.D. Luong voor de verkoop van loempia's tijdens carnaval op 24 en 25 februari 2020. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019061757 

Onderwerp: Wegafsluiting t.b.v. sponsorloop BS St. Lambertus. 

 

Besluit: 

Een tijdelijke verkeersmaatregel te nemen voor het tijdelijk afsluiten van weggedeelten  

(artikel 34 B.A.B.W.) ten behoeve van een sponsorloop aan de Zonnehof van basisschool  

Sint Lambertus op 8 november 2019 van 08.30 tot 12.00 uur. 

 

 

 

 

 



 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019062153 

Onderwerp: Ontheffing sluitingsuur De Klepel. 

 

Besluit: 

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:29 lid 6) op 15, 16, 22 en 

23 november 2019 een incidentele ontheffing van het sluitingsuur te verlenen voor 

gemeenschapshuis De Klepel, Kerkstraat 8 te Asten tot 03.00 uur van de daaropvolgende 

dag ten behoeve van zittingsavonden van carnavalsvereniging De Klot. 

 

 

Vergunningen 

Zaaknummer: 2019061366 

Onderwerp: Loterijvergunning De Peelvrujters. 

 

Besluit: 

Op grond van artikel 3, lid 1 van de Wet op de kansspelen, vergunning te verlenen voor 

het houden van een loterij van 4 november 2019 tot en met 30 november 2019 ten bate 

van Carnavalsvereniging "De Peelvrujters".  

 

 

Toezicht / Handhaving 

Zaaknummer: 2019061486 

Onderwerp: Verweerschrift in beroep bij rechtbank door de heer en mevrouw 

Staudt tegen bob 3 juni 2019. 

 

Besluit: 

Aan de rechtbank te verzoeken het beroepschrift van de heer en mevrouw Staudt 

ongegrond te verklaren, ons in beroep bestreden besluit van 3 juni 2019 in stand te laten 

en het verzoek om ons te veroordelen in proceskosten in beroep af te wijzen. 

 

 

Sociaal Domein 

Zaaknummer: 2019062589 

Onderwerp: Vaststelling subsidie 2018. 

 

Besluit: 

De subsidie 2018 voor hockeyclub HCAS definitief vaststellen op € 6.483,10 en na 

verrekening van de te betalen huur voor gebruik gebouw en velden (€ 10.608,30) nog 

een bedrag invorderen van € 4.125,20.  

 

 

 


