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

hoek Havenweg/Veestraat  30-01-2018  Snackwagen tijdens carnaval (9  t/m 13 februari 2018) 2018-00397

bij winkelcentrum Brouwhorst (Brouwhuis)  31-01-2018  Verkoop loempia’s op woensdag en donderdag 2018-00390

  (15 februari 2018 t/m 31 december 2018) 

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

Zilverschoonbeek 9   26-01-2018  Plaatsen verkeersafzetting i.v.m. vrachtauto 2018-00298

  (12 en 13 maart 2018)

Markt 1   31-01-2018  Plaatsen container (6,5m²) (7 februari 2018) 2018-00414

Doorneind, t.h.v. Kasteel-Traverse 104D  31-01-2018  Plaatsen verreiker (25m²) (enkele dagen in de periode 2018-00424

  van 5 februari t/m 29 juni 2018)

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

Gerstdijk 18  30-01-2018  1 lozingspunt, 15m3 per uur (30 januari t/m 11 februari 2018) 2018-00401

Openbare orde en veiligheid
De volgende aanvragen zijn in de afgelopen weken verleend (2)

Aanvrager Locatie Omschrijving Registratie nr/

   Datum verzending

Horeca

La Cubanita Markt 26 drank- en horecawetvergunning 33568079 / 09-01-2018

Café de Kim Mierloseweg 191 drank- en horecawetvergunning 33587799 / 09-01-2018

De Kasteelpoort De Wiel 33 wijziging exploitatievergunning 33636350 / 15-01-2018

Croy to Go Markt 14 exploitatievergunning 33586021 / 15-01-2018

Van den Hurk tennis Weyerweg 3 drank- en horecawetvergunning 33583057 / 23-01-2018

Eethuis Milano Bakelsedijk 67 wijziging exploitatievergunning 33619041 / 29-01-2018

Count of coffee Markt 201a exploitatievergunning 33575860 / 29-01-2018

Melding activiteit in kader van artikel 2.3.5.4 APV (1)

Wijkhuis de Geseldonk Cederhoutstraat 44 fondsenwerving Houtse Kluppels 33642902 / 11-01-2018

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, via telefoonnummer (0492) 587 167 of 

gemeente@helmond.nl 

Kennisgeving Openbare orde en veiligheid
De volgende aanvragen zijn in de afgelopen weken verleend:

Aanvrager Locatie Omschrijving Registratie nr/

   Datum verzending

Horeca

Quetzal Markt 12 Exploitatievergunning 33561114 / 06-11-2017

Cafetaria Breitnerlaan 17 Exploitatievergunning 33559417 / 06-11-2017

Eethuis de Griek Bakelsedijk 2 Drank- en horecawetvergunning 33558630 / 06-11-2017

Lounge 32 Marktstraat 20 Drank- en horecawetvergunning 33556414 / 21-12-2017

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, via telefoonnummer (0492) 587 167 of 

gemeente@helmond.nl 
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Kapmelding (1)
Theo Driessenhof: het kappen van 17 bomen (es, bolesdoorn, valse acacia en berk)

De bomen  worden gekapt in verband met het herinrichten van de openbare ruimte. Het straatprofiel wordt aangepast om een betere waterber-

ging te kunnen realiseren. Er worden 7 bomen herplant.

Pastoor van de Spijkerstraat: het kappen van 14 bomen (esdoorn). Vanwege de aanleg van woningen wordt de groenstrook opnieuw ingericht. 

Hierbij kunnen de bomen niet gehandhaafd worden. Er worden 8 bomen herplant.

Mgr. Noyenstraat, Bisschop Herincxstraat en Honoriusstraat: het kappen van 4 bomen (es, eik, hazelaar). Er vindt een herinrichting plaats van de 

openbare ruimte, door de verschuiving van het profiel kunnen de bestaande bomen niet worden gehandhaafd. Er worden 6 bomen herplant.

Maïsdijk – Rijstdijk: het kappen van 2 bomen (eik). Wegens de aanleg van een inrit voor een nieuw te ontwikkelen bedrijfspand kunnen 2 bomen 

niet gehandhaafd blijven. Er worden geen bomen herplant.

Fietspad tussen Maïsdijk en Heibloemweg: 43 bomen (abeel, zomereik, populier). De bomen worden gekapt vanwege ontwikkeling van het gebied 

tot bedrijfsterrein. Er worden geen bomen herplant. 

Heibloemweg: het kappen van 17 bomen (berk, zomereik, grove den). De bomen worden gekapt vanwege ontwikkeling van het gebied tot bedrijf-

sterrein. Er worden geen bomen herplant.

Speltdijk: het kappen van 12 bomen (zomereik). De bomen worden gekapt vanwege ontwikkeling van het gebied tot bedrijfsterrein. 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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