
Aanmelden kandidaten voor lintje in 2017     

Het is een goede traditie dat verdienstelijke inwoners in aanmerking komen 
voor een koninklijke onderscheiding. Veelal gebeurt dat bij de viering van 
Koningsdag. Dat kost voorbereidingstijd. De burgemeester van Helmond 
roept daarom nu iedereen op geschikte kandidaten onder haar aandacht 
te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over de criteria en de 
aanvraagprocedure.

Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dat kan op twee 
manieren:
a. iemand moet zich geruime tijd voor de samenleving hebben ingespannen 
 of anderen hebben gestimuleerd (bijv. vrijwilligerswerk)
b. iemand heeft een of meer bijzondere prestaties geleverd of 
 werkzaamheden verricht die voor de samenleving bijzondere waarde hebben

Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand in zijn hoofdfunctie (werk) gedecoreerd 
wordt, maar alleen wanneer de bijzondere verdiensten ook betekenis hebben 
voor de samenleving en niet alleen voor de betreffende onderneming of 
instelling.

Beoordeling
Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke 
onderscheiding heeft het Kapittel voor de Civiele Orden een belangrijke 
adviestaak. Dit adviesorgaan toetst alle ingediende aanvragen.

Aanvraagprocedure
Bent u van oordeel dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en 
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond 
een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke 
onderscheiding. Dat doet u met een goed onderbouwde brief, vergezeld van 
adhesiebrieven. Via de site www.lintjes.nl kunt u een voordrachtformulier 
downloaden dat bijgevoegd moet worden. Een decoratievoorstel moet u vóór 
1 juli 2016 sturen naar de burgemeester van Helmond, postbus 950, 5700 AZ 
Helmond.

Informatie
Meer informatie over het aanvragen van een koninklijke onderscheiding 
kunt u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh of bij de heer F. Coppes via 
telefoonnummer 0492 - 58 71 40. Ook vindt u informatie op de site 
www.lintjes.nl.

Tussentijdse aanvragen
Ook is het mogelijk om door het jaar heen voor een verdienstelijke Helmondse 
inwoner een koninklijke onderscheiding aan te vragen. Dat verzoek richt 
u eveneens aan de burgemeester van Helmond (zie boven). Hou daarbij 
rekening met een procedure van minimaal 5 maanden tot aan de beoogde 
uitreikingsdatum.

Kermis in Brouwhuis

Van zaterdag 21 tot en met dinsdag 24 mei is het kermis in Brouwhuis. 
Deze gezellige kleinschalige kermis staat opgesteld op de Peeleik. 

Op de kermis staan negen attracties en verkoopzaken. In de wijkbladen 
de Corridor en Hofkompas van de maand mei staan advertenties met 
kortingsbonnen voor de kermis. 
De openingstijden van de kermis zijn zaterdag: 13.00 - 01.00 uur, 
zondag: 13.00 - 24.00 uur en maandag t/m dinsdag: 14.30 - 24.00 uur.    

Wegafsluitingen
Van woensdag 18 mei 07.00 uur tot en met woensdag 25 mei 17.00 uur zijn 
de Bruhezerweg/Brouwhuissedijk (exclusief kruising) tot Peeleik nummer 5 
afgesloten.

Themabijeenkomst ‘Laat je niet overvallen’

Op 31 mei houdt de gemeente in samenwerking met de politie en 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie een gratis bijeenkomst voor 
ondernemers en hun medewerkers. Het thema is ‘Laat je niet overvallen’. 

Tijdens de bijeenkomst komen onder onderwerpen als ‘Afrekenen met 
winkeldiefstal en agressie’ en ‘Voorkom een overval’ uitgebreid aan de orde. 

Aanmelden bijeenkomst
De bijeenkomst is op dinsdag 31 mei van 18.30 tot 21.45 uur in de Groene 
Campus aan de Scheepsboulevard. Deelname is gratis. Wilt u zich wel 
aanmelden? Dat kan uiterlijk tot en met 23 mei via www.laatjenietovervallen.nl.

Vergaderingen 
Welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn 24 mei, 7 juni, 21 juni en 5 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 internet. Kijkt u hiervoor 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.

Bekendmakingen

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

Trambrugweg 2 04-05-2016 plaatsen reclame, wijzigen bestemming 2016-X0423

Breedijk 31 08-05-2016 vernieuwen gevel OLO 2337259 D

t.h.v.  04-05-2016 kappen van een boom OLO 2334221 D

Duizeldonksestraat 28

Spitsmuisstraat 55 10-05-2016 oprichten dakkapel aan OLO 2336497 D

  voorzijde woning

Stappenhoeve kavel S45 07-05-2016 oprichten vrijstaande woning OLO 2336939 D

Hof Bruheze 304-305 09-05-2016 samenvoegen woningen OLO 2338277 D

Wethouder Ebbenlaan 10-05-2016 kappen 5 bomen i.v.m.  OLO 2340029 D

  verlengen “rechtsaffer”

Herenlaan 88 09-05-2016 plaatsen tuinhuisje OLO 2339689 D

Dorpsstraat tegenover 10-05-2016 kappen van een boom 2016-X0427

huisnr. 52 t/m 58

tegenover Dorpsstraat 28-04-2016 Kappen boom tegenover 2016-X0439 

52 en 58  Dorpsstraat 52 en 58

zijberm 10-05-2016 kappen van 34 houtopstanden OLO 2341707 D

Weg door de Rijpel   in berm

Weg op den Heuvel 35 11-05-2016 wijzigen kozijnen fase 1 OLO 2343097 D

Vinkelaan 200 11-05-2016 wijzigen gebruik OLO 2343223 D

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

Vossenbeemd 107 04-05-2016 plaatsen silo’s OLO 2252203 D

Koninglaan 4 09-05-2016 verlenging stalen dakligger i.v.m.  OLO 2322903 D

  verwijderen muur

Beethovenlaan 7 11-05-2016 vergroten woning OLO 2298219 D

Heikantseweg 16A 12-05-2016 uitbreiding bedrijfsruimten OLO 2260127 D

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Helmond - Ruwe Putten 3”
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  

“Buitengebied Helmond - Ruwe Putten 3” ongewijzigd  heeft vastgesteld ten opzichte van het 

ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 19 mei 2016 gedurende zes weken 

ter inzage. Het betreft hier een bestemmingsplan voor het wijzigen van een grondgebonden 

veehouderijlocatie naar een productiebedrijf voor permanente teelt-ondersteunende 

voorzieningen, gelegen aan de Ruwe Putten 3.

Inzage plan

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

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.0000BP150010-2000. 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.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 20 mei 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.

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. 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Dierdonk I”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 29 maart 2016 het bestemmingsplan 

Dierdonk I gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 19 

mei 2016 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is in het kader van de 

actualiseringsplicht gemaakt en vervangt de bestemmingsplannen “Dierdonk 2005” en 

“Dierdonkse Heide”. Hiermee wordt de wijk voorzien van een actueel planologisch-juridisch 

kader.

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.0794.1900BP140043-2000. 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.  

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is de verbeelding op twee punten aangepast: 

- Beschermingszone Rijksvaarweg: Deze zone bedraagt minimaal 25 meter en is aangepast 

 aan de grens van de legger van Rijkswaterstaat.

- Bijbouwvlak: Door een omissie is het bijbouwvlak van het perceel hoek Coendersberglaan/

 Horstlandenpark aangeduid als bouwvlak. Dit is hersteld in bijbouwvlak.

Verwezen wordt naar het raadsvoorstel en –besluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage 

liggende, bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 20 mei 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. 

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag,
(provincie Noord-Brabant)

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Achterdijk 42 20-04-2016 plaatsen 6 tijdelijke zeecontainers OLO 2263283 D

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. Voor de volledige publicatie van 

de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u kijken op 

www.brabant.nl/loket/bekendmakingen

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: Houtse Parallelweg (Munsters Staalbouw), locatiecode AA079400202

Melder: Van Vleuten Consult bv

Datum ontvangst: 26 april 2016

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure, tevens rectificatie

Op 11 mei 2016 is abusievelijk bekend gemaakt dat de hieronder genoemde ontwerp-

omgevingsvergunning vanaf 12 mei 2016 ter inzage ligt. Deze ter inzage legging vindt echter 

plaats vanaf onderstaande, latere datum.

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Brandevoort, woongebied  19-05-2016  wijzigen OLO 2319325 D

Stepekolk, kavels Lobbenhoeve verkaveling-bestemmings-grenzen

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u 

een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via 14 0492. Gedurende deze 

termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het ontwerp-besluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht 

aan burgemeester en wethouders, p/a afdeling Bouwen en Wonen, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij 

de afdeling Bouwen en Wonen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer

0492-587506).

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding 

Smits Schuttingen Duizeldonksestraat 34 te Helmond Het oprichten van een inrichting 

  voor het maken van schuttingen. 

Habraken VOF Ruwe Putten 3 te Helmond Het oprichten van een 

  tuinbouwbedrijf.

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

twee parkeerplaatsen op het Stationsplein te Helmond aan te wijzen als gereserveerde 

parkeerplaatsen ten behoeve van busmaatschappij Hermes.

 

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. 0492-58 72 76.

Rectificatie melding Activiteitenbesluit
In de publicatie van 26 april 2016 is per abuis onderstaande gepubliceerd: 

Melding Activiteitenbesluit van Sanders Heftrucks BV, Varenschut 19 te Helmond. Voor het 

oprichten van een inrichting voor de opslag van elektrotechnisch installatiemateriaal en 

materieel. Dit moet echter zijn: Melding Activiteitenbesluit van L. Bras en Zn., Rooseindsestraat 

43a te Helmond, voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van elektrotechnisch 

installatiemateriaal en materieel.

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 18 mei 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


