31 oktober 2018

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Hurksestraat 1C t/m 1G
19-10-2018
		

Werkomschrijving:
plaatsen bouwplaatsinrichting
(29 oktober 2018 t/m 29 april 2019)

Registratienr.:
2018-04002

Werkomschrijving:
Verlenging verkoop vis op zaterdag 2019
Verlenging verkoop vis op donderdag en zaterdag (2019)

Registratienr.:
2018-04049
2018-04050

Werkomschrijving:
Galafeest Helmond Sport (21 t/m 26 november 2018)

Registratienr.:
2018-04090

Verleende standplaatsvergunningen (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit:
bij winkelcentrum Brouwhorst (Brouwhuis)
18-10-2018
Dorpsstraat (Stiphout)
18-10-2018

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Sportpark de Braak 7

Datum indiening:
18-10-2018

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:
Kasteel en directe omgeving
19-10-2018
		
plein voor school (OBS Brandevoort)
22-10-2018
Kanaaldijk en Markt + optocht door Helmond
10-10-2018

Werkomschrijving:
Het Kasteel van Sinterklaas
(9 november 2018 t/m 8 december 2018)
Wintermarkt (20 december 2018)
intocht Sinterklaas Helmond 2018 (18 november 2018)

Registratienr.:
2018-03074
2018-03655
2018-03116

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.

Kapmelding
Klaroenpad: het kappen van 10 bomen. Het Klaroenpad wordt opnieuw ingericht. In de huidige situatie drukken een aantal bomen de verharding
ernstig op. In het nieuwe ontwerp is ruimte gemaakt om 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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