14 november 2018

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Ameidestraat 6
06-11-2018
		
parkeerplaats bij Weg op den Heuvel 41
07-11-2018
		
Kortenaerstraat 11
07-11-2018
		
parkeervakken t.h.v. Van Amstelstraat 5-7
07-11-2018
		

Werkomschrijving:
plaatsen steiger met bouwhekken (12,75m2)
(12 t/m 23 november 2018)
bouwplaatsinrichting (2 containers, bedrijfsbus)
(16 november t/m 4 december 2018)
plaatsen bouwkraan (22m2)
(15 november t/m 17 december 2018)
plaatsen schaftkeet en biobox (7m2)
(20 september t/m 12 december 2018)

Registratienr.:
2018-04173
2018-04193
2018-04204
2018-04276

Kapmelding
Huub Keijzerstraat: Het kappen van 2 bomen (valse Christusdoorn). De riolering in de straat moet aangepast worden. Hierdoor kunnen de
bomen niet gehandhaafd blijven op deze plek. De bomen worden verplant naar de overzijde van de straat (To Hölscherplein), waar een nieuw
plantvak wordt gemaakt. Indien blijkt dat de bomen niet te verplanten zijn, worden er 2 nieuwe bomen geplant.
Wijkcentrum Dierdonk: het kappen van 44 bolacacia’s. Het dakterras wordt gerenoveerd en er vindt een herinrichting plaats. Door de verschuiving van het profiel kunnen de bomen niet gehandhaafd worden. In de nieuwe inrichting worden 20 nieuwe bomen geplant.
Sneeuwheide t.h.v. huisnummers 30-54: het kappen van 9 honingbomen. Het pleintje wordt opnieuw ingericht. In de huidige situatie staan
de bomen in de verharding, groeien slecht en veroorzaken wortelopdruk. In de nieuwe inrichting wordt een groot groenvak gerealiseerd waarin
nieuwe bomen geplant worden in een duurzame standplaats.
Mgr. Noyenstraat, Bisschop Herincxstraat en Honoriusstraat (Leonardusbuurt): het kappen van 4 bomen (es, eik, hazelaar). Er vindt een herinrichting plaats van de openbare ruimte, door de verschuiving van het profiel kunnen de bestaande bomen niet worden gehandhaafd. Er worden 6
bomen herplant.
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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