20 januari 2016

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Heistraat en zijstraten
Engelseweg Oud Ehad terrein
Suytkade Fitland

Datum indiening
14-01-2016
14-01-2016
15-01-2016

Werkomschrijving:
Braderie Heistraat (8 mei 2016)
Snuffelmarkt 12 juni 2016
Parijse Markt (5 mei 2016)

Registratienr.:
2016-00291
2016-00299
2016-00321

Werkomschrijving:

Registratienr.:

Carnaval C.V. ’t Barrierke
(31 januari 2016 t/m 9 februari 2016)

2015-06346

Werkomschrijving:

Registratienr.:

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie:

Verzenddatum
besluit:
Evenemententerrein Eetcafé De Barrier
14-01-2016
		

Verleende standplaatsvergunningen (2)
Locatie:
Hoofdstraat (Mierlo-Hout)
Prins Hendriklaan/Steenweg
Ameidewal
hoek Havenweg/Veestraat

Verzenddatum
besluit:
14-01-2016
19-01-2016
19-01-2016
19-01-2016

Verlenging verkoop kebab op maandag (2016)
2016-00305
Standplaats tijdens optocht 7 februari 2016
2016-00301
Standplaats tijdens optocht carnaval 7 februari 2016 2016-00317
Standplaats tijdens carnaval (5 t/m 9 februari 2016) 2016-00320

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

Verzenddatum
besluit:
Braakse Bosdijk 6
12-01-2016
Jan Stevensstraat 124, 126,
14-01-2016
Hendrik Van Ekertstraat 2 t/m 20 (even,		
Hendrik van Ekertstraat 1 t/m 15 (oneven)

Werkomschrijving:

Registratienr.:

Plaatsen mobiele bloedbank (68m2) voor 2016
2016-00204
Inrichten bouwplaats voor nieuwbouw 20 woningen 2016-00151
voormalig SPOS terrein bij Leonarduskerk

Kapmelding
Speeltuin Helmond-West: het kappen van 15 bomen (diverse soorten). De bomen worden gekapt om een herinrichting van de speeltuin mogelijk
te maken. Ter compensatie worden er 50 bomen aangeplant.
Kasteelherenlaan – rotonde Arbergstraat: het kappen van 1 krimlinde (Tilia x europaea ‘Euchlora’’ ). De boom wordt gekapt om de aanleg van de
rotonde mogelijk te maken.
Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.

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							

20 januari 2016

