
Vooraankondiging stadsgesprekken vluchtelingen

Op maandagavond 20 juni aanstaande organiseert de gemeente Helmond 
stadsgesprekken over de mogelijke locaties voor vluchtelingenopvang. 

Het gaat om de volgende locaties:
• Het voormalig Belastingkantoor (Stationsplein, Helmond)
• Het voormalig EHAD-terrein (Engelseweg, Helmond)
• Braakliggend terrein aan de Bosselaan 
 (Ten noordwesten van het Jan Visser Museum)

De drie gekozen locaties zijn aangeboden aan het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers (COA) voor verder onderzoek. Sowieso wordt slechts op één van de 
genoemde locaties vluchtelingenopvang georganiseerd. 

Graag hoort de gemeente uw mening. Het is nu nog niet bekend waar en hoe 
laat de stadsgesprekken plaatsvinden. Daarover volgt volgende week een bericht. 
Wel kunnen we al aangeven dat het op verschillende plekken, centraal gelegen in 
de stad zal zijn. 

Wilt u erbij zijn? Noteer dan vast de datum in uw agenda. 

Meer weten over vluchtelingen in Helmond? Kijk dan op 
www.helmond.nl/vluchtelingen

Vergaderingen 
Welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 7 juni, 21 juni, 5 juli en 
19 juli 2016. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 
Thielpark 1 te Helmond, geopend op maandag van 12.00 uur tot 19.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt dit doorgeven via 0492-587575
of via gemeente@helmond.nl.

Raadsvergadering Voorjaarsnota
Bestuurscentrum Boscotondo, 2 juni 2016

De gemeenteraad gaat op donderdag 2 juni discussiëren over de Voorjaarsnota. 
De vergadering begint om 13.00 uur.

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2017. 
Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. 
De begroting is min of meer het “huishoudboekje” van de gemeente: er wordt 
aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het 
beschikbare geld aan uit wil geven.

Eerst geven alle fracties hun mening over de Voorjaarsnota en stellen vragen 
aan het college. Om 15.30 uur is er een pauze tot 17.00 uur. Na de pauze geven 
burgemeester en wethouders antwoord aan de raadsleden. Van 19.00 tot 20.00 
uur is er opnieuw een pauze. Daarna wordt er gestemd of de Voorjaarsnota wordt 
vastgesteld en of er nog zaken gewijzigd worden. Raadsleden kunnen namelijk 
wijzigingen voorstellen via amendementen en moties.

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dorpsstraat 52 en 58 28-04-2016 kappen boom tegenover

  Dorpsstraat 52 en 58

Rooseindsestraat 18 20-05-2016 verbreden inrit OLO 2358957 D

Saxofoonstraat 36 22-05-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2359885 D

perceel G 3196 23-05-2016 oprichten camperlocatie Beatrixlaan OLO 2360451 D

Janssenstraat 35 23-05-2016 maken erker en plaatsen extra  OLO 2361109 D

  gevelkozijn (voorgevel) en plaatsen 

  extra dakraam

kadastraal perceel 23-05-2016 vervangen rabat delen +  OLO 2360939 D 

B 1181  plaatsen poort

van Someren- 24-05-2016 vergroten garage 2016-X0497

Downerlaan 44

Keizerin Marialaan 4 24-05-2016 oprichten 2-laags schoolgebouw OLO 2364047 D

Gooisehof 72 24-05-2016 realiseren aanbouw WMO aanvraag OLO 2352293 D

Cederhoutstraat 44 13-05-2016 afwijken van bestemmingsplan 2016-X0452

  i.v.m. evenement

3e Haagstraat 153 23-05-2016 plaatsen overkapping tegen het huis 2016-X0505

Wesselmanlaan 25 24-05-2016 bouwactiviteiten polikliniekgebouw OLO 2365163 D

Kariboelaan 20 25-05-2016 wijzigen uitweg/inrit OLO 2365539 D

Broederwal 257 26-05-2016 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 2368503 D

Barrierlaan 17 26-05-2016 vervangen kozijn voorgevel OLO 2368247 D

Weijerbeemd 26-05-2016 afwijken bestemmingsplan 2016-X0514

  i.v.m. evenement

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dorpsstraat 52 en 58 25-05-2016  kappen boom tegenover 

  Dorpsstraat 52 en 58

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492

• Gemeente Helmond www.helmond.nl

• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  

   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 

   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Stadsgesprek



Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Registratienummer:

Julianalaan 51 20-05-2016  vergroten woning OLO 2316907 D

tegenover 23-05-2016  Kappen boom tegenover dorpsstraat 2016-X0426 

Dorpsstraat 52 en 58  52 en 58

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Hortensialaan 87 23-05-2016  melding brandveilig gebruik OLO 2159745 D

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kanaaldijk Z.W. 20-05-2016 oprichten loods OLO 2264231 D

5A, 5B, 5D, 5E 

achter 

(perceel H 01089) 

Baarsstraat 22 20-05-2016 tijdelijke huisvesting van 3 AMV’s OLO 2312801 D

Vinkelaan 198 23-05-2016 wijzigen gebruik naar 1 OLO 2343223 D

  grondgebonden woning

Marslaan 14 25-05-2016 aanbrengen van een rookkanaal OLO 2276557 D

Maaslaan 41 26-05-2016 plaatsen overkapping OLO 2304025 D

Maisdijk 9 26-05-2016 oprichten productiebedrijf OLO 2299119 D

  met opslag en kantoor

St. Trudostraat 2 26-05-2016 vervangen buitengevelkozijnen OLO 2327639 D

Dijksestraat 131 26-05-2016 plaatsen reclame OLO 2211007 D

Kaukasus 16 26-05-2016 plaatsen 2 dakkapellen voorzijde OLO 2324837 D

Prenthoeve 2 26-05-2016 plaatsen tuinhek voorzijde woning OLO 2322807 D

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein van Sportpark Brandevoort aan te wijzen als 

algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

 

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan 

alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Tevens zijn 

verkeersbesluiten in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit 

kunt u contact opnemen met Dhr. N. Jacobs, tel. 0492-587276.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan
 “Suytkade I”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 15 maart 2016 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder hebben vastgesteld ten 

behoeve van het bestemmingsplan “Suytkade I “. Deze waarden bedragen maximaal 61 dB voor 

het wegverkeerslawaai, maximaal 68 dB voor het spoorweglawaai en maximaal 55 dB(A) voor 

industrielawaai. De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen zoals deze 

worden geprojecteerd in het bestemmingsplan Suytkade I.

Inzage

U kunt het besluit en akoestisch onderzoek vanaf 2 juni 2016 bekijken op de gemeentelijke 

website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 

afspraak, via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.  

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 3 juni 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Suytkade I
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 10 mei 2016 het bestemmingsplan Suytkade I 

gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met 

ingang van 2 juni 2016 gedurende zes weken ter inzage.  Het betreft een actualisering van het 

bestemmingsplangebied Suytkade. Het gebied wordt begrensd door de Zuid-Willemsvaart, 

de Insteekhaven, de Montgomerystraat en de Taftstraat, Suytboulevard, Hoogeindsestraat en 

Cacaokade in het noorden.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1000BP130135-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via 

telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. Wijzigingen in regels ten opzichte 

van ontwerp: artikel 10.3 woord “onevenredig” verwijderd; art. 10.4 verwijzing naar 

artikelnummers verwijderd. Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de 

wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd 

vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 3 juni 2016 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Mierloseweg 169 (locatiecode AA079400642)

Melder: Adriaans-Moeskops B.V.

Datum: 23 mei 2016

Betreft: Een wijziging in de fasering van de sanering.

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 1 juni 2016

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 

   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 

   7 dagen per week via www.helmond.nl/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen


