
Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

oude dorpskern Brouwhuis 16-02-2016     Boeremert Brouwhuis 15 mei 2016 2016-00906

Verleende standplaatsvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Stiphout  16-02-2016  Standplaats verkoop voedsel 2016-00802

  Kookstudio Puur dinsdag (2016)

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Op de inrit (bij torengebouw E)  16-02-2016  Plaatsen torenkraan in verband met onderhouds-

naar garage  werkzaamheden aan dak Boscotondo (2-4 maart 2016) 2016-00904

Lauwerstraat 28   16-02-2016  Bouwplaatsinrichting Lauwerstraat 28 2016-00695

  26-2-2016 t/m 24-10-2016

24 februari 2016

Kapmeldingen
Tivoli: het kappen van 1 boom (Larix). De boom veroorzaakt erg veel overlast door wortelopdruk aan openbare rijbaan en aangrenzende tuin. Er 

wordt geen boom terug geplant, de ruimte is onvoldoende voor een nieuwe boom. 

Koninglaan: het kappen van 1 boom (berk). De boom veroorzaakt erg veel overlast door wortelopdruk aan openbare rijbaan en aangrenzende tuin. 

Er wordt geen boom terug geplant, de ruimte is onvoldoende om een boom terug te planten.

Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.

 Burgemeester en Wethouders van Helmond           24 februari 2016

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer 

informatie? Neemt u dan contact op met het Klant  Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.   

Voor bekendmakingen met  nummer 2  geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van het 

besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via  

www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een  

voorlopige voorziening te treffen. Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met het Klant 

Contact Centrum via tel. 14 0492.


