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

Citroenvlinder/Aardbeivlinder  30-08-2018  Bouwplaatsinrichting t.b.v. nieuwbouw 29 woningen 2018-03233

  (27 augustus 2018 t/m 28 juni 2019)

Watermolenwal 11   31-08-2018  Bouwplaatsinrichting (60m²) 2018-03328

  (3 september t/m 28 september 2018)

winkelcentrum Brouwhorst  03-09-2018  plaatsen schaftwagen en toilet (7m2)  2018-03365

  (4 september 2018 t/m 2 november 2018)

Piet Blomplein  03-09-2018  plaatsen schaftwagen, toilet en hoogwerker (20m2)  2018-03368

  t.b.v. beglazingswerkzaamheden 18 paalwoningen

  (3 september 2018 t/m 28 september 2018)

t.h.v. Markt 20  05-09-2018  plaatsen hoogwerker (61m²) (12 september 2018) 2018-03262

Markt 43, 45, 45A, 47, 49, 49A, 51, 51A en 83  05-09-2018  plaatsen hoogwerker (61m²) (14 september 2018) 2018-03274

KAPMELDING
Wolfstraat - Karel Raijmakersstraat:  Het kappen van 2 iepen. De bomen kunnen met de herinrichting in het nieuwe profiel niet ingepast worden. 

Er worden 2 nieuwe bomen geplant op de hoek Wolfstraat – Dirk Spaanstraat in ruime plantvakken.

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.

12 september 2018

Burgemeester en Wethouders van Helmond 12 september 2018


