BEKENDMAKINGEN

27 februari 2019

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Antonianenpad
Helmond

Datum indiening:
13-02-2019
14-02-2019

Werkomschrijving:
Beer, Burgers and Two Smoking Barrels (25 mei 2019)
Kennedymars Someren (6 en 7 juli 2019)

Registratienr.:
2019-00638
2019-00657

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:
Mierlo-Hout
19-02-2019
Peeleik 7 - oude kern Brouwhuis
19-02-2019
Steenweg 1 - Centrum
20-02-2019
		

Werkomschrijving:
carnavalsoptocht Mierlo-Hout (2 maart 2019)
carnavalsoptocht Brouwhuis (4 maart 2019)
Carnaval Helmond 2019, buitenactiviteiten
(26 januari, 2 t/m 5 maart 2019)

Registratienr.:
2019-00189
2018-04840
2018-04285

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.

Verleende bronneringsvergunningen (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Werkomschrijving:
Nachtegaallaan 68 18-02-2019
lozen water op riolering i.v.m. spoedreparatie kabel
werkzaamheden bij tankstation
(19 t/m 26 februari 2019)
			

Registratienr.:
2019-00671

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Kasteel-Traverse/Doorneind/Kloostersteeg
15-02-2019
Hemelrijksdijkje 38
18-02-2019
		
Matthijs Vermeulenstraat 1 t/m 112 en
18-02-2019
Waartplein 3 t/m 15
Ameidepark 117 Ameidepark
19-02-2019
Veestraat 6 (voormalig Esprit)

19-02-2019

Werkomschrijving:
plaatsen hijskraan (28 februari 2019)
plaatsen steiger, bouwplaatsinrichting inclusief
ontsmettingsunit voor verwijderen asbest
(11 maart 2019 t/m 12 april 2019)
bouwplaatsinrichting (11 januari 2019 t/m 22 juli 2019)

Registratienr.:
2019-00647
2019-00148

plaatsen hoogwerker 5m2 ivm schilderwerkzaamheden
(4 maart 2019 t/m 4 mei 2019)
plaatsen torenhijskraan 70m2 (25 februari 2019)

2019-00705

2019-00130

2019-00677

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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