18 juli 2018

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Kromme Steenweg 31
06-07-2018
		
t.h.v. Havenweg 34 t/m 44 en grasveld
10-07-2018
tegenover Havenweg 34		
Wezelstraat, t.h.v. huisnrs. 5 en 37
10-07-2018

Werkomschrijving:
Bouwplaatsinrichting 164m2
(11 juli t/m 30 november 2018)
Plaatsen hoogwerker (10m²), keet en toilet (7,71m²)
(20 augustus t/m 7 september 2018)
Plaatsen autohoogwerker (6m²) (13 juli 2018)

Registratienr.:
2018-02565

Werkomschrijving:
Zomerse markt in Oosterse sferen (26 augustus 2018)
H2O Festival (14 en 15 september 2018)

Registratienr.:
2018-02594
2018-02757

2018-02557
2018-02683

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
Markt
29-06-2018
parkeerplaats Beatrixlaan en
10-07-2018
parkeerplaats achter Kanaaldijk N.W. 61
parkeerterrein Carolus Borremeus College e.o.
10-07-2018
veldje Frans Joseph van Thielpark
11-07-2018

Smile per Mile (16 september 2018)
Kom bij ons Samen (29 september 2018)

2018-02772
2018-02773

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft
beslist. Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
grasveld de Kromme Geer
06-07-2018
Kasteellaan
06-07-2018
		
Cacaokade
09-07-2018
Kromme Steenweg
09-07-2018
recreatiegebied Berkendonk
10-07-2018

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Dierdonkdagen (7 t/m 9 september 2018)
2018-01497
Live muziek Kasteellaan (8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli,
2018-02479
5 augustus, 12 augustus en 19 augustus 2018)
Cacao Fabriek Infected Lounge (29 juli en 26 augustus 2018)
2018-02201
Openingsfestival Speelhuis (28 september t/m 1 oktober 2018) 2018-00927
Helmcross (13 en 14 oktober 2018)
2018-02230

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te
‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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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