
Kapmeldingen
Lindberghplein, 1 Noorse esdoorn. De boom wordt gekapt voor de bouw van 40 appartementen. 

Lingestraat achter huisnummer 36 : het kappen van 1 lijsterbes. De boom wordt gekapt omdat de stam breukgevoelig is. 

De kap wordt gecompenseerd middels duurzame aanplant van 1 nieuw boom.

Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel bezwaar te maken. 

Bomenrooilijst 
De gemeente Helmond stelt meerder keren per jaar een bomenrooilijst op voor bomen die een slechte vitaliteit hebben, dood zijn of die gekapt 

moeten worden om doorgroei van andere bomen te bevorderen. Op een aantal locaties worden bomen herplant. Het herplanten wordt in de winter 

2022/2023 uitgevoerd. Voor het rooien van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk bezwaar te maken.

Het betreft de volgende bomen:

Wijk Soort Aantal Herplant 

Binnenstad

De waart  Aesculus carnea  1 Nee

Hannie Schaftplein Prunus serr. ‘Kanzan’ 1 Ja

Helmond Oost

Banckertstraat Aesculus hippocastanum 1 Nee

Trompstraat Platanus hispanica 1 Ja

Mierlo-Hout

Diamantstraat Malus ‘Evereste’ 1 Ja

Kard. van Enckevoirtstraat Prunus cerasifera ‘Nigra’ 1 Ja

Pastoor Elsenstraat Alnus glutinosa 1 Nee

Pastoor Elsenstraat Fraxinus excelsior̀  1 Nee

Brouwhuis

Lingestraat Sorbus hup. ‘November Pink’ 1 Ja

Warande

Lorentzstraat Populus euramericana 6 Ja

Stiphout

Wilde Wingerd Tilia cordata ‘Böhlje’ 1 Ja

Stilpot Betula pendula 1 Ja

Rijpelberg

Berkendonk Prunus cerasifera ‘Nigra’ 1 Nee

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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter om een tijdelijke maatregel 

(voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank 

Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.
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