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

Binderseind 27-10-2017  Plaatsen schaftwagen (8m²) en hoogwerker (9m²) 2017-03907

  (24 oktober t/m 24 november 2017)

parkeervak t.h.v. Sjef Remmenlaan 78 27-10-2017  Plaatsen schaftkeet (6m²) en toilet (1m²) 2017-03984

  (26 oktober t/m 6 november 2017)

Fokkerlaan en omgeving 30-10-2017  Plaatsen container (18m²), toilet (1m²) en 2017-03656

  mobiele kraan (64m²) (6 november 2017 t/m 24 februari 2018)

ten noorden van Frans Joseph van Thielpark 7 30-10-2017  Plaatsen mobiele kraan (45,5m²) (13 november 2017) 2017-03783

Waartplein 30-10-2017  Plaatsing container (7m²) (6 november t/m 10 november 2017) 2017-04012

Markt 18  30-10-2017  Plaatsen steiger (10m²) (20 november t/m 22 december 2017) 2017-03911

Kanaaldijk Z.O. 122  02-11-2017  Plaatsen steiger (64m²) (6 t/m 17 november 2017) 2017-04077

Koninginnehof - zijstraat Kluisstraat  02-11-2017  Plaatsen container (15m²) en toilet (1m²) 2017-04105

   (6 november t/m 1 december 2017)

Kapmelding
Professor Rommelaan tegenover Prof. Lieftinklaan: het kappen van 1 boom (els).

De boom wordt gekapt, vanwege de bouw van 7 woningen. Er worden geen bomen teruggeplant.

Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken.

Openbare orde en veiligheid
De volgende aanvragen zijn in de afgelopen weken ingediend (1)

Aanvrager Locatie Omschrijving Registratie nr/Datum registratie

Horeca                                                 

Grieks Specialiteiten Restaurant Epsilon Steenweg 24 Drank- en horecavergunning 33545441 / 04-10-2017

De volgende aanvragen zijn in de afgelopen weken verleend (2)

Aanvrager Locatie Omschrijving Registratie nr/Datum verzending

Horeca

33  Deli Fresh Food Kamstraat 22 Drank- en horecavergunning 33383480  / 02-10-2017 

C. Esposito Dorpsstraat 17 Drank- en horecavergunning 33505101 /  04-10-2017

Effe ’n Broodje Mierloseweg 37 Drank- en horecavergunning 33530230 /  06-10-2017

APV

De Spekzulekes Brouwhuis, Dierdonk Rondbrengen Carnavalskrant 33535829 / 02-10-2017 

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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