13 januari 2016

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Datum indiening
Helmond e.o.
29-12-2015
Kanaaldijk ZO 50
05-01-2016
		
Binnenstad Helmond
05-01-2016
STIPHOUT
05-01-2016
HELMOND (Automotive Campus)
05-01-2016
Havenplein
05-01-2016

Werkomschrijving:
Helmond Tour 2016 (1 mei 2016)
Helmond International Tournament 2016
(8 t/m 10 april 2016)
Helmond H2O 2016 (18 september 2016)
Carnavalsoptocht Stiphout (6 februari 2016)
(52e) ELE Rally (3 juni 2016)
Koningsdag/nacht (26 en 27 april)

Registratienr.:
2015-06937
2016-00034

Werkomschrijving:

Registratienr.:

Carnaval Helmond 2016 buitenactiviteiten
(3 januari 2016 en 5 t/m 9 februari 2016)
Carnavalsoptocht (8 februari 2016)
Carnavalsoptochten 2016 (2 februari 2016)
Kat de bel aanbinden (6 februari 2016)

2015-05267

Werkomschrijving:

Registratienr.:

Verlenging verkoop loempia’s op zaterdag (2016)
Verlenging verkoop loempia’s op donderdag (2016)
Verlenging verkoop loempia’s op maandag, vrijdag
en zaterdag (2016)
Verlenging verkoop loempia’s op donderdag
en vrijdag (2016)
Verlenging verkoop frites
op maandag t/m vrijdag (2016)

2015-06875
2015-06880
2015-06918

2016-00040
2016-00041
2016-00045
2016-00046

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie:

Verzenddatum
besluit:
CENTRUM
18-12-2015
		
Oude kern Brouwhuis
05-01-2016
Mierlo-Hout
05-01-2016
kruispunt Emmastraat/ Prins Bernhardlaan 07-01-2016

2015-06320
2015-05604
2015-05930

Verleende standplaatsvergunningen (2)
Locatie:

Verzenddatum
besluit:
bij winkelcentrum Straakven (Helmond-Oost) 22-12-2015
Hoofdstraat (Mierlo-Hout)
22-12-2015
bij winkelcentrum Brouwhorst (Overloop)
28-12-2015
		
bij winkelcentrum Straakven
29-12-2015
		
Lage Dijk t.h.v. 13B
29-12-2015
		

2015-06921
2015-06935

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie:

Verzenddatum
besluit:
Wolfstraat 115
22-12-2015
		
Berkveld (6)
22-12-2015
		
Spoorstraat 10
04-01-2016
		

Werkomschrijving:

Registratienr.:

Plaatsen bakwagen met kraan voor
hijswerkzaamheden aan het pand Wolfstraat 115
Plaatsen bakwagen met kraan t.b.v. hijswerkzaamheden telecom apparatuur op 12 januari 2016
Bouwplaatsinrichting (steiger 1,5 x 20m)
(periode week 2 t/m 10-2016)

2015-06682
2015-06691
2015-06905

Kapmelding
Middendijk 2: het kappen van 1 zomereik (Quercus robur). De boom wordt gekapt om de bouw van een bedrijfspand mogelijk te maken.
Cederhoutstraat 40: het kappen van 1 haagbeuk (Carpinus betulus). De boom wordt gekapt om de aanleg van een uitweg mogelijk te maken.
Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.
.
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Welstand
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn op de dinsdagen 19 januari, 2 februari, 16 februari en 1 maart 2016.
Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de welstandsvergaderingen te vinden op internet.
Kijkt u hiervoor op: www.helmond.nl, Bewoners, Bouwen, onder kopje Bouwen Welstandscommissie met agenda’s.
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond, geopend op maandag van 12.00 uur tot
19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op telefoonnummer 0492-587575 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

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.
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