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

Hoofdstraat (Mierlo-Hout)  18-10-2017  Verlenging verkoop vis op vrijdag en zaterdag (2018) 2017-03761

bij winkelcentrum Brouwhorst (Brouwhuis)  18-10-2017  Verlenging verkoop kebab op dinsdag (2018) 2017-03687

Dorpsstraat (Stiphout)  18-10-2017  Verlenging verkoop kebab op vrijdag (2018) 2017-03686

bij winkelcentrum Brouwhorst (Brouwhuis)  19-10-2017  Verlenging verkoop loempia’s op woensdag en 2017-03872

   donderdag (2018)

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

Markt 14  12-10-2017  Plaatsen container (16m²) (16 t/m 18 oktober 2017) 2017-03782

Kanaaldijk N.W. 81   17-10-2017  Plaatsen steiger (2,5m²) (24 oktober t/m 7 november 2017) 2017-03715

Kapmelding 
Binderen langs gracht, zijde Convent: het kappen van 12 bomen (els). Het betreft spontaan gegroeide bomen, die de bestaande boomstructuur 

verdrukken. Om de boomstructuur voldoende groeiruimte te geven, worden deze bomen gekapt.

Brandevoort ecologische zone zuid: 10 knotwilgen (Salix alba ‘Chermisina’). De bomen worden gekapt i.v.m. sterk verminderen conditie.

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.
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