17 februari 2016

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Warande rondom de bijenhal

Datum indiening:
11-02-2016

Werkomschrijving:
Natuurmarkt Helmond (5 juni 2016)

Registratienr.:
2016-00807

Werkomschrijving:
Wooden Light Parade (12 maart 2016)

Registratienr.:
2015-05605

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie:
Mierlo-Hout

Verzenddatum besluit:
05-02-2016

Kapmeldingen
Hooibeemd 2: het kappen van 1 zomereik (Quercus robur). De boom wordt gekapt om een verbreding van een uitweg mogelijk te maken.
Arbergstraat tegenover de ingang van de speeltuin: het kappen van 1 Hollandse linde (Tilia europaea ‘Euchlora’). De boom wordt gekapt ten
behoeve van de aanleg van een tijdelijke weg. Deze tijdelijke weg is benodigd om de aanleg van de rotonde Kasteelherenlaan – Arbergstraat
mogelijk te maken.
Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.

Kapmeldingen bomenrooilijst
De gemeente Helmond stelt jaarlijks een bomenrooilijst op voor bomen die een slechte vitaliteit hebben, dood zijn of die gekapt moeten worden
om doorgroei van andere bomen te bevorderen. Op een aantal locaties worden bomen herplant. De werkzaamheden worden komende maanden
uitgevoerd.
Voor het rooien van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken.
Het betreft de volgende bomen:
Binnenstad
straat
Royal Norfolkplein

aantal en soort
1 kastanje

herplanten
nee

Brouwhuis
straat
Bossingelterrein Dijkse Boys
Reggestraat achterzijde Rivierensingel
Rupelstraat
Veldweg
Zeelenweg
Kranenvenweg

aantal en soort
29 bomen
4 berken
2 katzurabomen
1 linde
2 eiken
19 bomen

herplanten
nee
nee
nee
nee
nee
nee

Helmond Noord
straat
Kasteel Noord zijde Gulden Aa
Adonislaan
Astronautenlaan
Constant Permekelaan

aantal en soort
1 linde
1 amberboom
1 sierkers en 1 meidoorn
1 meelbes

herplanten
ja
nee
ja
nee

Helmond Oost
straat
Anjerstraat
Weth. Hamacherplein
Zeppelinstraat
Kortenaerstr bij ‘De Lier’
Montgolfierstraat

aantal en soort
1 els
3 sierkersen
4 sierkersen
1 populier
1 moerbei

herplanten
nee
nee
nee
nee
ja

Vervolg op de volgende pagina
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Kapmeldingen bomenrooilijst (vervolg)
Helmond West
straat
Cortenbachstraat hoek Mierloseweg
Distelveld

aantal en soort
5 bomen
2 christusdoornen

herplanten
nee
nee

Industriegebied Varenschut
straat
Rochadeweg hondenterrein
Middendijk
Gerstdijk

aantal en soort
3 essen
1 eik
2 dennen

herplanten
nee
nee
nee

Mierlo-Hout
straat
Kaukasus
Heeklaan thv Schelvisstraat
Kastmolen
Dr. Dreeslaan

aantal en soort
8 haagbeuken
1 den
5 eiken
1 es

herplanten
nee
nee
nee
nee

Rijpelberg
straat
Dennerode
Hollandhof
Geluidswal zuid J de Withof

aantal en soort
1 eik
1 berk
1 acacia

herplanten
nee
nee
nee

Stiphout
straat
Oude Torenstraat hoek Tivoli
Oudartstraat binnenterrein

aantal en soort
1 berk
2 acacia’s

herplanten
nee
nee

Warande
straat
Warande bostuin
Bachlaan bosje
Populierenbos Pres Rooseveltlaan

aantal en soort
1 eik
19 bomen
10 populieren

herplanten
ja
nee
nee

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond							
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