
Voorjaarskermis in Helmond

Vrijdag aanstaande begint de voorjaarskermis. De kermis duurt tot en met 
zondag 3 april. De attracties worden opgesteld op de Markt, Ameideplein 
en op een gedeelte van de Watermolenwal. De kermis duurt elke dag tot 
24.00 uur. Hieronder leest u welke wegafsluitingen er dan zijn, waar u kunt 
parkeren en waar de weekmarkten plaatsvinden.

Wegafsluitingen
Tot en met 4 april  zijn het einde van de Noord Koninginnewal, Ameidewal en 
gedeelte van Watermolenwal afgesloten voor het verkeer. De City parkeergarage 
is  bereikbaar via de Torenstraat en Watermolenweg. Bewoners van de afgesloten 
wegen kunnen hun huis tijdens de kermisdagen beperkt met de auto bereiken 
voor het laden en lossen van bijvoorbeeld boodschappen.

Parkeren
Op de parkeerplaatsen en 
-terreinen op straat gelden 
de normale betaaltijden. Op 
parkeerterrein Ameidewal 
kunt u tijdens de kermis 
niet parkeren. De bewaakte 
parkeergarages Doorneind en 
City zijn tijdens de kermisdagen 
extra lang open, evenals de 
bewaakte fietsenstalling 
Doorneind. 

Voor parkeergarage Boscotondo en de fietsenstallingen Speelhuisplein en Kasteel 
Traverse (Parkweg) gelden de normale openingstijden. In alle parkeergarages 
en fietsenstallingen gelden de normale tarieven. Bij de ingangen van de 
gemeentelijke parkeergarages en fietsenstallingen vindt u een overzicht van de 
openingstijden tijdens de kermisperiode. 

Weekmarkten op andere plek 
De woensdagmarkt van 23 en 30 maart verhuist naar de Noord Koninginnewal. 
De zaterdagmarkt van 26 maart en 2 april  wordt verplaatst naar de Kanaaldijk 
N.O. Er geldt dan ter plaatse een parkeerverbod van 03.00 uur t/m 19.00 uur. 
Houdt u daar alstublieft rekening mee bij het parkeren van uw auto, zodat de 
kramen opgebouwd kunnen worden.

Vuurwerk
Op vrijdag 1 april is om 22.00 uur een groot vuurwerk vanaf het Havenpark.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

Nieuwe straatnamen

Het college van burgemeester en wethouders heeft, op advies van de 
straatnamencommissie, nieuwe straatnamen vastgesteld.

Voor het nieuwe plan in Stiphout tussen de Gasthuisstraat, Leemkuilenweg, 
Vogelenzang en Veedrift zijn dat de straatnamen Citroenvlinder, Kommavlinder, 
Aardbeivlinder, Zijdevlinder en Vuurvlinder. Vlindernamen zijn niet eerder 
gebruikt in Helmond.

Daarnaast krijgt het park in Helmond-Oost, tussen Hortensialaan en Wethouder 
van Wellaan officieel de naam Hortensiapark. Dit park staat al bekend als 
Hortensiapark, maar dat was niet eerder officieel vastgesteld.

Verder zijn de straatnamen Lobbenhoeve en Hoenshoeve in Brandevoort, officieel 
vastgesteld in 2008, opnieuw vastgesteld omdat de ligging van deze straten 
gewijzigd is in het definitieve plan.

6 april 2016
Referendum over associatieovereenkomst tussen 

Europese Unie en Oekraïne
Meer weten? Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen

Gemeente Goede Vrijdag en 2e Paasdag gesloten

Op Goede vrijdag (25 maart) en 2e Paasdag (maandag 28 maart) zijn alle 
kantoren van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel, 
Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning en het Werkplein Regio Helmond.

U kunt op deze twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het 
maken van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding 
over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting kunt u 
terecht op www.helmond.nl. Voor antwoorden op veel gestelde vragen over zorg 
en ondersteuning kunt u terecht op www.peel6-1.nl.

Avondopenstelling op dinsdag
Omdat de Stadswinkel op maandag 28 maart gesloten is, verschuift de 
avondopenstelling naar dinsdag 29 maart. Die dag is de Stadswinkel open tot 
19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. Tijdens Pasen kunt u uw afspraak 
maken via www.helmond.nl. Houd er rekening mee dat deze avond snel vol 
gepland kan zijn.

Gemeentemuseum
Het Gemeentemuseum is gesloten op 1e Paasdag. Op 2e Paasdag is het museum 
wel geopend, van 12.00 tot 17.00 uur.

Afvalinzameling
De huisvuilinzameling van maandag 28 maart wordt verplaatst naar zaterdag 
26 maart. Zorgt u ervoor dat de container voor 7.30 uur aan de straat staat. In 
verband met het te verwachte geringe aanbod rijdt de auto namelijk vroeger dan 
normaal door uw straat. 

Papierinzameling
Alle papierinzamelingen van maandag 28 maart vervallen. De eerstvolgende 
inzameling is twee weken later, op maandag 11 april.

Milieustraat
De Milieustraat is gesloten op maandag 28 maart. Op Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag is de Milieustraat normaal geopend. Kijk voor de openingstijden en 
meer informatie op www.helmond.nl/milieustraat.

Raadsvergadering
29 maart 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 maart a.s. in de raadzaal in 
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• De Helmondse visie op naleving
• Verlengen ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder  
 P.H.M. Smeulders
• Kredietaanvraag herontwikkeling Induma West
• Voorstel tot derde wijziging van de Legesverordening Helmond 2016 
 (uitgebreidere keuze trouwlocaties)
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dierdonk I
• Wijkontwikkelingsprogramma Leonardusbuurt
• Controleprotocol gemeente Helmond voor accountantscontrole
• Grondprijzen sociale woningbouw.

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond/gemeenteraad. De stukken liggen ook ter inzage in de 
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u inspreken? Kijk dan op 
www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

• 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



Vergaderingen
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 29 maart, 12 april, 26 
april en 10 mei 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, Bewoners, Bouwen, 
onder kopje Bouwen  Welstandscommissie met agenda’s. 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 op telefoonnummer 
0492-587575 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen geen bekend adres 

meer hebben in de Basisregistratie Personen (BRP). Het college van B&W heeft het voornemen 

de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen stop te zetten. Dit betekent dat zij 

daardoor formeel niet meer als ingezetene in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet meer 

bereikbaar voor overheidsinstanties waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

A Bouhafa 27-03-1990

G Adda 21-05-1988

B Teters 09-07-1962

JFAHJ Burhenne 28-06-1994

MJA de Beer 08-07-1977

A Nasser 15-01-1969

CC Clark 20-04-1996

ETF van Turnhout 26-11-1967

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, postbus 950,  5700 AZ Helmond. De termijn voor het naar voren brengen van 

de zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen.

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRKP
Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken wij bekend dat per 08-03-2016 op 

eigen verzoek van de houder onderstaand gastouderbureau is verwijderd uit het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

Naam: Adres:                    Uniek LRKP-nummer:    Reden:

Buurtouders  Taxusrode 8,        105949073                        Geen gast en vraagouders

Helmond en  5709 HW                              meer geregistreerd bij het GOB.

Peelland te helmond  

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Het ingenieursbureau van de gemeente Helmond heeft op 2 december 2015 een 

evaluatieverslag ingediend voor een deel van de gefaseerde sanering op de locatie 

Hoogeindsestraat-Suytkade (AA079400021). Het College van B&W stemt in met het 

evaluatierapport voor deze fase.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 18 maart 2016 in te zien bij team Milieu gevestigd op 

het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. 

U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 71 96.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Dit doet u door 

een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en Wethouders van Helmond, 

Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden 

via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20.019, 2500 EA  DEN HAAG.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Dorpsstraat / Van der Weidenstraat (locatiecode AA079408658)

Melder:  Adriaans Projectontwikkeling

Datum ontvangst: 22 februari 2016

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

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

Lage Dijk 19 08-03-2016 ontheffing bestemmingsplan  OLO 2113163 A

  i.v.m. een evenement 

Rakthof 6 15-03-2016 het hebben van 2 uitwegen OLO 2227189 D

Wethouder van  16-03-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2216215 D

Wellaan 174 

Prof. Rommelaan 3 16-03-2016 plaatsen dakkapel (zijgevel) OLO 2187167 D

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

Beukeliusstraat 15 16-03-2016  vervangen van een bijgebouw OLO 2217045 D

Lage Dijk 4B 1 17-03-2016  inrichting depot Helmond,  OLO 1955617 A

   inpandige verbouwing 

Gerardusplein 1 17-03-2016  oprichten garage en  OLO 1242825 D

   erfafscheiding 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:   Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket

Brugbeemden 1   plaatsen erfafscheiding OLO 2189235 D

Abraham Bloemaertstraat 15 aanleggen inrit/uitweg OLO 2248193 D

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

Hoofdstraat (2),  11-03-2016 kappen 3 bomen OLO 2239711 D

Saffierstraat (1) 

Kromme Steenweg 29 14-03-2016 verbouwing theater speelhuis OLO 2239765 D

Kasteelplein 1 15-03-2016 aanpassing routing in kasteel OLO 2246205 D

van ‘t Hoffstraat 14 11-03-2016 oprichten berging A

Abraham  16-03-2016 aanleggen inrit/uitweg OLO 2248193 D

Bloemaertstraat 15 

Groningenhof 4 16-03-2016 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2249667 A

Kievitstraat 3 17-03-2016 plaatsen erfafscheiding + tuinhuis OLO 2249085 D

Nieuwstraat 38 17-03-2016 plaatsen vloerafscheiding trap OLO 2250027 A

Duizeldonksestraat 28 15-03-2016 aanleggen inrit/uitweg OLO 2250483 A

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ontvangen van: 

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Afast Holding B.V Grasbeemd 14 het veranderen van een inrichting.

Alumero Finex Extrusions BV Duizeldonksestraat 20 het veranderen van een inrichting.

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 23 maart 2016

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• 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


