3 oktober 2018

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Kempenhof en Peelhof
21-09-2018
		
parkeervak Eymerickhof
21-09-2018
		
bij Winkelcentrum Rijpelberg
24-09-2018
		

Werkomschrijving:
bouwplaatsinrichting 255m2 en 1x DWA ø125mm
(15 oktober t/m 21 december 2018)
plaatsen schaftkeet (6m2) en biobox (1 m2)
(19 september 2018 t/m 5 november 2018)
bouwplaatsinrichting
(29 oktober t/m 12 november 2018)

Registratienr.:
2018-03259
2018-03633
2018-03606

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Oude Torenstraat, veld bij Scouting Jan Baloys Stiphout 25-09-2018
		

Werkomschrijving:
Punktholzer Bierfest
(26 september t/m 30 september 2018)

Registratienr.:
2018-03436

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.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
in het Speelhuis en voor op het plein
19-09-2018
Winkelcentrum Brouwhorst
23-09-2018
		
Helmond en omgeving
13-08-2018

Werkomschrijving:
Nacht van Cultuur (6 oktober 2018)
Kerstevenement Winkelcentrum Brouwhorst
(15 december 2018)
Helmtocht 2018 (21 oktober 2018)

Registratienr.:
2018-03668
2018-03704
2018-03141

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.

Kapmeldingen
Binnen Parallelweg t.h.v. 27, langs spoor: Het kappen van 12 acacia’s (Robinia). De bomen worden gekapt vanwege de aanleg van het sterfietspad
(Helmond – Eindhoven). In dit gedeelte van het traject is geen ruimte om nieuwe bomen terug te planten.
Paulus Potterlaan: het kappen van 19 bomen (diverse soorten: berk, esdoorn, kastanje, linde, lijsterbes). Het betreft een braakliggend terrein wat
geschikt gemaakt wordt voor woningbouw. Wegens sanering van de bodem kunnen de bomen niet behouden of ingepast worden. In het nieuwe
plan is ruimte voor de aanplant van nieuwe bomen in een duurzame standplaats.
Geysensorfferstraat: Het kappen van 40 watercypressen (Metasequioa). De bomen drukken de omliggende verharding in zeer ernstige mate op.
Deze opdruk kan niet weggenomen worden met behoud van de bomen. Na het kappen van de bomen worden de parkeerstroken aangepast, zodat
er ruimte ontstaat om 12 nieuwe bomen te planten in een duurzame plantplaats.
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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