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Werkzaamheden Mierloseweg

Op de Mierloseweg, het gedeelte tussen de Binnendongen en de 
Troelstrastraat, worden vanaf 1 maart tot medio juni werkzaamheden 
verricht. Het betreft het vervangen van de riolering en de aanleg van de 
ecopassage. Het doorgaande verkeer is gedurende deze periode grotendeels 
gestremd. Winkels en woningen blijven wel bereikbaar.

Aanpassing Mierloseweg
De riolering in de Mierloseweg vanaf huisnummer 133 tot aan de Troelstrastraat 
wordt vervangen en de bestrating wordt vernieuwd. Daarnaast wordt de 
Mierloseweg een 30 kilometer zone en ter hoogte van Park Vivère wordt een 
verhoogde kruising aangelegd. Ook wordt de bocht Mierloseweg-Binnendongen 
aangepast, zodat het verkeer op een betere manier de Mierloseweg kan inrijden. 
De werkzaamheden duren tot medio juni 2016.

Afsluiting en bereikbaarheid
De werkzaamheden voor de ecopassage Mierloseweg worden gefaseerd 
uitgevoerd. Er is speciale aandacht voor de bereikbaarheid van winkels en 
woningen. De overlast voor bedrijven, omwonenden en weggebruikers wordt 
zoveel mogelijk beperkt. Voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden 
altijd via een verhard pad de bedrijven en woningen bereiken. Ondernemers 
en aanwonenden worden per brief geïnformeerd over het exacte moment van 
afsluitingen. 

Meer informatie
Meer informatie over de aanleg van de ecopassages staan op 
www.helmond.nl/ecopassages. 

  Raadsvergadering 
  1 maart 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1 maart a.s. in de raadzaal in Boscotondo. 
De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda en de bijbehorende stukken 
vindt u op de website van de gemeente: www.helmond.nl/gemeenteraad. 
De stukken liggen ook ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.

Aan het begin van de vergadering wordt de heer J. Hamacher (Lokaal sterk) 
beëdigd als nieuw raadslid. Hij is de opvolger van de heer T. van de Ven, die in 
februari afscheid heeft genomen van de Helmondse raad.

Op de agenda staat één bespreekstuk: het spreekrecht voor burgers bij 
commissie- en raadsvergaderingen. Daarnaast zijn er enkele hamerstukken. 
Dat zijn onderwerpen waar al overeenstemming over is en waarover in principe 
niet gediscussieerd wordt.

De complete agenda vindt u op de website www.helmond.nl/gemeenteraad.

  Vergaderingen 
  Welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 1 maart 2016, 15 maart 
2016, 29 maart 2016, 12 april 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

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

Brugbeemden 1 11-02-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2189235 D

Hoofdstraat 17 12-02-2016 oprichten bedrijfsruimte OLO 2190439 D

Havenweg 6 15-02-2016 legalisering bestaande overkapping OLO 2193463 D

Korendijk 9 15-02-2016 uitbreiding bedrijfsruimte OLO 2182751 D

wijk Brandevoort 15-02-2016 plaatsen 8 informatiezuilen OLO 2193645 D

Dorpsstraat 153A 16-02-2016 plaatsen hekwerk met schuifpoort OLO 2199503 A

Spoormakerserf 57 18-02-2016 verbouwing woning OLO 2201167 D

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

Waterbeemd 1 16-02-2016 uitbreiding bedrijfspand OLO 2062787 D

Rootakkers 15 15-02-2016 oprichten berging met OLO 2088161 D

  overkapping

Jekerstraat 6 16-02-2016 vergroten woning OLO 2056823 D

Kard van Enckevoirtstraat 20 17-02-2016 oprichten tuinhuis OLO 2168469 D

Laathoeve 22 17-02-2016 oprichten woning OLO 2179327 D

  (wijziging van eerdere vergunning)

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Lage Dijk 4B 1 03-09-2015 inrichting depot Helmond,  OLO 1955617 A

  inpandige verbouwing 

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

ons college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens 

gepubliceerd.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ontvangen van: 

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Noxon Stainless BV Vossenbeemd 51 Voor het oprichten van een bedrijf. 

Dutch Filaments BV Achterdijk 33 Het oprichten van een bedrijf voor het 

  extruderen van kunststofdraadjes.

Technische unie. Schootenseloop 8 Oprichten van een technische 

  groothandel.

Pro Seating Rooseindsestraat 19 Het veranderen van een bedrijf voor de 

  productie van ergonomische zitsystemen

  van rolstoelen.

ABIP B.V. Zuiddijk 15 en 7 Uitbreiding met het pand aan de

  Zuiddijk 7 voor opslag isolatie platen en 

  het snijden daarvan.

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. heeft een evaluatieverslag ingediend van de 

bodemsanering op de locatie Molenstraat 86-90 (Raab Kärcher) te Helmond 

(locatiecode AA079400819). Het College van B&W heeft ingestemd met het evaluatieverslag.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 24 februari tot 6 april 2016 

in te zien in het Stadskantoor bij het team Milieu, 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 tot 6 april 2016 bezwaar maken tegen dit besluit. 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 ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA DEN HAAG.
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• 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



Wet bodembescherming (Wbb)
Voorgenomen besluit ingevolge artikel 39c lid 2 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 is voornemens om in te 

stemmen met het evaluatierapport voor deze fase.

Inzage

De concept beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen worden 

opgevraagd (digitaal) of ingezien bij het team Milieu van de gemeente Helmond via 

doorkiesnummer (0492) 587196.

Bezwaar

Tot twee weken na de publicatiedatum van deze kennisgeving kunnen zienswijzen omtrent 

de concept beschikking schriftelijk of mondeling kenbaar gemaakt worden. Schriftelijke 

zienswijzen dient u te sturen naar burgemeester en wethouders, p/a team Milieu via Postbus 

950, 5700 AZ HELMOND of gemeente@helmond.nl. Mondeling indienen van een zienswijze is 

mogelijk op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur, via telefoonnummer (0492) 587196.

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Op de locatie Engelseweg 129 (Subat) te Helmond (locatiecode AA079400049) is een 

bodemsanering uitgevoerd. Het college van B&W heeft het evaluatieverslag van de uitgevoerde 

bodemsanering ambtshalve beoordeeld in combinatie met de resultaten van nadien 

uitgevoerde bodemonderzoeken.

Het burgemeester en wethouders van Helmond heeft besloten:

1. In te stemmen met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd.

2. Wijzigingen in het gebruik van de bodem op het perceel kadastraal bekend gemeente 

 Helmond, sectie H, nummer 1085, waaronder inbegrepen het uitvoeren van 

 werkzaamheden in de bodem, dienen minimaal vijf werkdagen van te voren schriftelijk bij 

 het college van B&W te worden gemeld.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 24 februari tot 6 april 2016 

in te zien bij het team Milieu in 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 tot 6 april 2016 bezwaar maken tegen dit besluit. 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 ingediend 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: Houtse Parallelweg 65 (locatiecode AA079408858)

Melder:  Gemeente Helmond

Datum ontvangst: 17 februari 2016

Hebt u vragen over deze kennisgeving? Neem dan contact via tel. (14) 0492.

Verkeersbesluiten (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

gehandicaptenparkeerplaatsen aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:

Ameidepark 217, Ameidewal 103, Azalealaan 9, Banckertstraat 16, Baroniehof 207, 

Cortenbachstraat 63, Elzas 103, Evertsenstraat 51, Fresiastraat 10, Harz 1, Klaproosplein 6, 

Kluisstraat 95, Prins Clausplein 3, Pundershoeve 17, Ricoutsvoort 13, Smirnoffstraat 34, 

Twentehof 162, Volderhof 3, Wildenborchlaan 103, Zeenaaldplantsoen 16.

gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen op de volgende adressen:

Brederodelaan 2, Cornelis Trooststraat 17, Fokkerlaan 5, Hemelrijksdijkje 44, Kard v 

Enckevoirtstraat 15, Kard v Enckevoirtstraat 58, Kard v Enckevoirtstraat 29, Kasteel-Noord 31, 

Kluisstraat 4 E, Noord Koninginnewal 49, Pastoor van Elswijkstraat 24, Rogier van der 

Weydenstraat 17, Trompstraat 169, Twentehof 140, Waterreelaan 29, Zonmanshoeve 21, 

Zuidende 160 (zijde Jan Agtenstraat)

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 Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

Verkeersbesluiten (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

de bestaande parkeerverbodzone in Binnenstad-Oost uit te breiden met de volgende straten:

van Hoeckstraat, Advocaat Botsplein, van Brusselstraat, van den Dungenstraat, 

Aad Meijerstraat, Binnendoor, van Liemptstraat, van der Foelartstraat, Dirk Spaanstraat, Karel 

Raijmakersstraat, Marterstraat, Beverstraat, Schoolstraat, Wolfstraat.

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 Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

Vertrokken naar onbekende bestemming (2)
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 besloten 

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

GM Welles 14-04-1987

KA Malinka 23-04-1995

MNT Teunisse 05-11-1993

PA van de Beurcht 10-01-1966

JP Kindt 16-05-1969

Y Boubri 25-09-1989

T Bibi 21-09-1994

B Sahin 15-02-1995

E Sahin 14-08-1975

A Barry 17-05-1980

J Azar Sina 01-07-1976

Ter inzage legging ontwerpuitvoeringsbesluit Saneringsprogramma 
Railverkeerslawaai Helmond 2016

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 januari 2016 een ontwerpuitvoe-

ringsbesluit Saneringsprogramma Railverkeerslawaai Helmond 2016 zoals opgenomen in 

afdeling 4.3 van het Besluit geluidhinder (Bgh), hebben vastgesteld. Het ontwerpuitvoeringsbe-

sluit heeft betrekking op de realisatie van een geluidsscherm en raildempers ter hoogte van de 

Engelseweg en Churchilllaan/Deurneseweg. 

Locatie Maatregel Lengte (m) Hoogte (m) Locatie spoor

Engelseweg Scherm 81 1.0 Zuidzijde (t.h.v. parkeerplaats bij 

    stationstunnel)

 Scherm 178 2.0 Zuidzijde

 Scherm (veiligheid) 36 1.5 Zuidzijde

 Scherm (veiligheid) 5 1.0 Zuidzijde (t.h.v. overgang Vlisco)

 Raildempers 533  - Noord- en zuidzijde 

    (t.h.v. overgang Vlisco tot   

    stationstunnel m.u.v. wissels)

Churchilllaan/ Scherm 59 2.0 Noordzijde

Deurneseweg (t.b.v. aansluiting op bestaand scherm) 

 Scherm 233 2.5 Noordzijde

 Scherm(veiligheid) 6 1.0 Noordzijde (t.h.v. Churchilllaan)

 Raildempers 760  - Noord- en zuidzijde  

    (reeds gerealiseerd)

Het ontwerpuitvoeringsbesluit is vanaf  25 februari 2016 gedurende zes weken voor eenieder 

te bekijken op www.helmond.nl/stillerspoor. Inzage is ook mogelijk in de Stadswinkel. Dit kan 

alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 140492. 

Gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken kunnen zienswijzen worden 

ingediend. Wilt u schriftelijk een zienswijze indienen, dan moet dit worden gezonden aan het 

college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook 

per mail kan een zienswijze worden ingediend. Dit dient dan te geschieden op het volgende 

mailadres: gemeente@helmond.nl  en met de vermelding “zienswijze geluidsschermen.” 

U krijgt dan een bevestiging van de door u gestuurde mail. Voor vragen kunt u contact 

opnemen met team Milieu, mevrouw Karin Aquina, tel. 0492 - 845891, K.aquina@helmond.nl.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen oesluiten 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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• 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


