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

de Veste, blok 10 en 19  13-03-2019  bouwplaatsinrichting en tijdelijke rioolaansluiting 2019-00524

  (11 maart 2019 t/m 1 september 2020)

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

Saxofoonstraat, Trombonestraat  12-03-2019  lozen water op riolering i.v.m. rioolreconstructie 2019-00796

  (14 maart t/m 10 mei 2019) 

Lochtenburg 4  12-03-2019  lozen water op riolering i.v.m. oprichten woning met kelder 2019-00825

  (25 februari t/m 17 mei 2019) 

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager: Locatie: Omschrijving: Registratienr./datum verzending:

Horeca

Cafetaria Toohet Bakelsedijk 152   drank- en horecawetvergunning 33921849 / 20-02-2019

Slijterij Sloneczko Heistraar 44 drank- en horecawetvergunning 33984285 / 20-02-2019

D’n Hap en d’n Tap Bernadettestraat 9 drank- en horecawetvergunning 33971854 / 28-02-2019

Jammie Jammie Prins Karelstraat 78 exploitatievergunning 33778475 / 07-03-2019

Kookcreatie 2e Haagstraat 40 drank- en horecawetvergunning 33827736 / 13-03-2019

Café Trefpunt Mierloseweg 191 drank- en horecawetvergunning 33929911 / 13-03-2019

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, via telefoonnummer 0492 58 7167 of 

gemeente@helmond.nl. 

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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