21 maart 2018

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Centrum
Dorpsstraat Stiphout
Kerkplein Mierlo-Hout
Lokaal 42/Markt
sportterrein Swift, Barentzpark
Mierloseweg 244
winkelcentrum Brandevoort/markthal

Datum indiening:
02-03-2018
02-03-2018
02-03-2018
08-03-2018
09-03-2018
09-03-2018
13-03-2018

Werkomschrijving:
Koningsdag (27 april 2018)
Koningsdag (27 april 2018)
Koningsdag (27 april 2018)
Pinksterpoppodium Helmond (19 en 20 mei 2018)
Jubileumweekend Swift (10 t/m 13 mei 2018)
Tweedehandsmarkt (27 mei 2018)
Springkussen Festival Brandevoort (30 juni 2018)

Registratienr.:
2018-00949
2018-00950
2018-00951
2018-00952
2018-00977
2018-00978
2018-01009

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Bruhezerweg
12-03-2018
Dorpsstraat
12-03-2018
Hoogeindsestraat/Zandstraat/EHAD-terrein
13-03-2018
Schootense Dreef
16-03-2018

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Jeugdwielerronde van Brouwhuis (22 april 2018)
2018-00328
Stippentse Mért (8 juli 2018)
2017-04662
Oliemolense Snuffelmarkt (27 mei 2018 en 16 september 2018) 2018-00295
Jubileum Driessen HRM (2 t/m 7 april 2018)
2018-00429

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit:
bij middenspanningsruimte naast Kanaaldijk Z.W. 7A 13-03-2018
		

Werkomschrijving:
Plaatsen schaftwagen (7,85m²) en dixie (1m²)
(19 maart t/m 6 april 2018)

Registratienr.:
2018-00945

Kapmelding
Barrierlaan tussen huisnrs. 51 en 55: Het kappen van 5 bomen (Kaukasische vleugelnoot). De bomen worden gekapt om een voorziening te kunnen maken om regenwater oppervlakkig af te kunnen laten stromen. Tevens veroorzaken de bomen veel wortelopdruk in het trottoir en belemmeren ze de groei van andere bomen in het park (met een duurzame standplaats). Er worden geen 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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