
Kapmeldingen (1)
Nemerlaerhof: Het kappen van  1 boom (haagbeuk). De boom wordt gekapt vanwege de wortelschade die wordt toegebracht aan de weg. 

Daarnaast heeft de boom schade opgelopen waardoor deze niet stabiel is.

   

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

Markt 46   03-04-2019  plaatsen afvalcontainer (8 april t/m 11 april 2019) 2019-01261

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Mierlo-Hout 02-04-2019  Helmondse Lichtjes Parade (6 april 2019) 2019-00364

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: Werkomschrijving: Registratienr.:

Centrum 21-03-2019     Kennedymars Live 2019 (6 en 7 juli 2019) 2019-01256

Hortensiapark, t.h.v. St. Jozefkapel 03-04-2019     Dodenherdenking (4 mei 2019) 2019-01285

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.

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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