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

Binderen 09-03-2017     75 jarig bestaan Kapel van Binderen (14 mei 2017) 2017-00895

Evenemententerrein De Neerhei, Mierlo-Hout 13-03-2017     Minor & Major (23 en 24 juni 2017) 2017-00989

Markthal Brandevoort, De Veste 14-03-2017     Klapstoelconcert (30 juni 2017) 2017-00986

Markthal Brandevoort, De Veste 09-03-2017     Brandefood Culinair (10 en 11 juni 2017) 2017-00904

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

De Warande 10-03-2017  Natuurmarkt Helmond Warande (11 juni 2017) 2017-00651

Caratpaviljoen Warandepark 15-03-2017  Caratconcerten 2017  2017-00322

  (iedere zondag vanaf 7 mei t/m 24 september 2017 

  en 25 mei 2017, 5 juni 2017)

Kapmelding
De gemeente Helmond gaat een aantal bomen kappen in de Kardinaal van Enckevoirtstraat vanwege de overlast voor de geparkeerde auto’s. 

Er worden op dit moment geen bomen herplant. De werkzaamheden worden komende week uitgevoerd. 

Het betreft 9 zuileiken (Quercus robur ‘Fastigiata’) ter hoogte van de huisnummers 7, 8, 9, 10, 25, 36, 39, 51 en 52.

Voor het rooien van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk 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.
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