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

Hoek 2e Haagstraat/3e Haagstraat  05-10-2018  bouwplaatsinrichting (30m2)  2018-03820

  (8 oktober 2018 t/m 1 april 2019) 

Burgemeester Van Houtlaan  08-10-2018  plaatsen torenkraan (24 m2)  2018-03639

  (5 t/m 11 november 2018 en 28 januari t/m 26 april 2019) 

Evertsenstraat  10-10-2018  plaatsen kraan (22m2) (23 oktober 2018) 2018-03918

Veestraat 20 B, Veestraat 20C, Veestraat 20D, 16-10-2018 plaatsen hoogwerker 17,17m2 ivm schilderwerkzaamheden 2018-03961

Veestraat 20E, Veestraat 22, Veestraat 20B t/m 20D en 22   (15 t/m 26 oktober 2018) 

Theo Driessenhof  03-10-2018  plaatsen 1 container (13,2m2) en 1 keet (8m2) 2018-03741

  (15 oktober t/m 23 november 2018) 

Kapmelding
Steenovenweg:  De Steenovenweg, toegangsweg naar de Automotive Campus, wordt heringericht. In het plan worden veel bestaande bomen 

ingepast. Vanwege nieuwe aansluitingen op deze weg kan één boom in het nieuwe profiel niet ingepast worden. Er worden diverse nieuwe bomen 

geplant in het project. 

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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