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

bij winkelcentrum Brouwhorst (Overloop) (Brouwhuis)  12-12-2018  verlenging verkoop loempia’s op  2018-04749

  maandag, vrijdag en zaterdag (2019)

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Sportpark Brandevoort 1 11-12-2018     Sportdag Carolus 100 jaar (27 mei 2019) 2018-04787

Centrum 13-11-2018     Blaasfestijn Centrum Helmond (29 september 2019) 2018-04400

Kastanjehoutstraat 3 03-12-2018     DB2 Adventure - Mountainbike toertocht (16 december 2018) 2018-04682

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: Werkomschrijving: Registratienr.:

de Plaetse 39 - Markthal en Marktplein Brandevoort 10-12-2018  Dickensnight Brandevoort (16 december 2018) 2018-03862

Kastanjehoutstraat 3 13-12-2018  DB2 Adventure - Mountainbike toertocht (16 december 2018) 2018-04682

  

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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