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Carnaval in Helmond

Tijdens Carnaval zijn er diverse festiviteiten in Helmond. De grootste 
carnavalsoptocht trekt door het centrum van de stad. Er zijn ook optochten 
in Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis.

Tijdens de optochten en bij andere 
festiviteiten zijn er wegen afgesloten. 
De gemeente roept weggebruikers op 
tijdens de carnavalsdagen extra alert te 
zijn en rekening te houden met grote 
wandelende groepen (met kinderen). 
De wegafsluitingen worden aangegeven 
met verkeersborden of begeleid door 
verkeersregelaars. 
Met de gebruikelijke gele borden worden 
de omleidingsroutes aangegeven. 
Let goed op de borden en volg de 
aanwijzingen van de verkeersregelaars 
op, zodat Carnaval veilig kan verlopen.

(Foto: Pressvisuals.com)

Centrum
In het centrum van Helmond zijn een gedeelte van de Kanaaldijk Noord-West 
en een deel van de Steenweg afgesloten voor alle verkeer van zaterdag 6 
februari 11.00 uur tot woensdag 10 februari 6.00 uur, behalve op maandag- 
en dinsdagochtend. Het verkeer wordt omgeleid via Eikendreef, Europaweg, 
Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan en Julianalaan. Tijdens de optocht in 
Helmond-Centrum zijn diverse straten afgesloten tussen 8.00 en 17.00 uur. 
Het verkeer wordt omgeleid via Eikendreef, Europaweg, Boerhaavelaan, 
Jan van Brabantlaan en Julianalaan. 

Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis
Op zaterdag van 11.30 tot 16.00 uur zijn in Mierlo-Hout de Houtse Parallelweg, 
Hoofdstraat, Slegersstraat (tussen Hoofdstraat en Sjef Remmenlaan) en de 
Kastanjehoutstraat afgesloten. In Stiphout zijn tussen 13.00 en 16.00 uur de 
Dorpsstraat (tussen Mr Strikstraat en Elsdonk), Meester Strikstraat, Wevestraat, 
Van Heijnsbergenstraat, en delen van Elsdonk en Kloosterstraat afgesloten. In 
Brouwhuis zijn op maandag enkele straten afgesloten van 12.00 tot 16.30 uur.

Ook tijdens Carnaval is Helmond Fris
Ook tijdens Carnaval geldt dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mogen 
drinken. De gemeente voert tijdens Carnaval controles uit. Er kunnen zowel 
controles plaatsvinden in cafés als op straat. Als een jongere onder de 16 jaar 
wordt betrapt op alcohol drinken of op het in bezit hebben van alcohol op straat, 
kan hij of zij een boete krijgen van € 45,-. Voor 16- en 17-jarigen is de boete € 90,-. 
Blijf dus fris als je nog geen 18 bent.

Gemeentelijke kantoren gesloten tijdens Carnaval

Tijdens Carnaval zijn de kantoren van de gemeente gesloten op maandag 
8 en dinsdag 9 februari. Dit geldt ook voor de Stadswinkel en Peel 6.1 Zorg 
en Ondersteuning. Het Werkplein Regio Helmond aan de Churchilllaan 
is beperkt geopend. De gemeente is op deze twee dagen telefonisch niet 
bereikbaar.

Omdat de Stadswinkel twee dagen langer gesloten is, kunt u op 
woensdagochtend 10 februari zonder afspraak binnen lopen voor geboorte- en 
overlijdensaangifte. Dit geldt alleen voor deze aangiften. Voor andere zaken, 
bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, moet u wel 
gewoon een afspraak maken. Tijdens de Carnavalsdagen kunt u een afspraak 
maken via www.helmond.nl.

Melding doorgeven
Wilt u tijdens Carnaval een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de 
weg, losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting, dan kan dat ook via 
www.helmond.nl.

Telefonisch niet bereikbaar
De gemeente, Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning, het Werkplein en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn tijdens Carnaval telefonisch niet bereikbaar. 
Dit geldt voor de telefoonnummers 14 0492 en 0800-5566555. 
De opvoedondersteuners van het CJG zijn wel bereikbaar. Heeft u vragen over 
zorg en ondersteuning? Kijk dan op www.peel6-1.nl. Daar vindt u antwoord op 
veel gestelde vragen.

SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jeugdigen kunnen in geval van een crisis met een 
jeugdige contact opnemen met SpoedvoorJeugd, telefoonnummer 088 – 0666 
999. SEZ is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is alleen 
te bereiken voor crisissituaties.

Afval wordt gewoon opgehaald
Op maandag 8 en dinsdag 9 februari wordt het afval gewoon opgehaald. 
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 is ook normaal geopend, op zaterdag van 8.30 
tot 16.00 uur en op maandag en dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Nieuw fietsnetwerk in Zuidoost-Brabant

Het fietsnetwerk in Helmond en de rest van Zuidoost-Brabant wordt 
verbeterd. Borden met “centrum” en “richting fietsnetwerk” worden 
vervangen door ruim honderd extra knooppunten om de fietsers nog beter 
door het Brabantse land te laten fietsen.

Ook komen er diverse nieuwe routes bij. Tot slot worden alle fietspanelen 
vervangen en voorzien van een actueel kaartbeeld. Om de fietsers hierover zo 
goed mogelijk te informeren zijn er per gemeente digitale placemats ontworpen. 
Op de Helmondse placemat is de nieuwe situatie van het fietsnetwerk in onze 
gemeente te zien. Mooie fietsroute zijn zelf via www.routesinbrabant.nl of 
www.visitbrabant.nl/routes te plannen. Rondje Helmond is enkele jaren terug al 
compleet vernieuwd. Het maakt voortaan deel uit van het fietsroutenetwerk en 
heeft dezelfde uitstraling gekregen.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zorgen voor hinder in het gebruik van het fietsnetwerk. 
Het werk gaat in fases en is voor 1 mei 2016 klaar. Bij alle gewijzigde trajecten 
worden langs de routes tijdelijk kleine informatiepaneeltjes gehangen, met 
daarop een kaartje met de nieuwe knooppunten.

• 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

• 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)



Themabijeenkomsten positief opvoeden CJG

Heeft u kinderen op de basisschool? En wilt u meer weten over opgroeien en 
opvoeden? Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert ook dit voor-
jaar weer themabijeenkomsten over positief opvoeden. De bijeenkomsten 
geven concrete tips en handvaten hoe je dat in praktijk kunt brengen.

Lezing: De kracht van positief opvoeden
Westwijzer, 24 februari 2016, Tijdstip  20.00 uur – 21.30 uur
Positief opvoeden is een effectieve manier van opvoeden waarbij een positieve 
benadering van kinderen vooropstaat. Zo ontwikkelen kinderen de vaardigheden 
en het zelfvertrouwen die ze nodig hebben voor succes op school en in hun 
relaties met anderen. Positief opvoeden kan helpen om de stress van het 
opvoeden te verminderen en zorgt ervoor dat ouders meer plezier beleven aan de 
dagelijkse omgang met hun kinderen.

Lezing: Zelfvertrouwen en sociale vaardigheden
Westwijzer, 3 maart 2016, Tijdstip 19.30 uur – 21.30 uur
Er zijn basisvaardigheden die elk kind in zijn leven nodig heeft. In deze 
bijeenkomst krijgt u suggesties die u kunnen helpen om uw kinderen deze sociale 
vaardigheden aan te leren.

Workshop: Leren luisteren
De Geseldonk, 4 maart 2016, Tijdstip 09.00 – 11.30 uur
Elke ouder kent momenten waarop kinderen niet naar ze luisteren. In deze 
workshop worden suggesties besproken om ouders te helpen hun kinderen te 
leren grenzen te accepteren en te begrijpen wat NEE betekent. 

De bijeenkomsten zijn gratis. 
U kunt zich aanmelden via 
opvoedondersteunerscjg@helmond.nl, 
via 0800 – 55 66 555 (gratis) of 
via www.cjghelmond.nl. 
Geeft u bij aanmelding wel aan voor 
welke bijeenkomst u zich opgeeft.

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Mierloseweg 337 21-01-2016 afwijken bestemmingsplan OLO 2159879 A

Heiakker, kavel H1 22-01-2016 oprichten woning OLO 2157583 D

Schutterslaan 19 22-01-2016 plaatsen zadeldak op garage OLO 2157635 D

Maccallastraat 10 23-01-2016 plaatsen erfafscheiding en OLO 2157853 D

  overkapping

de Jongstraat 3 24-01-2016 vervangen erfafscheiding en tuinhuis OLO 2158323 D

Dierdonklaan 78 21-01-2016 erfafscheiding vervangen door poort OLO 2161917 A

Kromme Steenweg 7 26-01-2016 verzoek verbreden bestaande OLO 2159557 D

  inrit/uitweg

Dortmunderkade 26-01-2016 plaatsen lamellenhek  OLO 2162207 D

2 t/m 36   containerruimte VvE Doeverode

hoek Frankenvoort- 28-01-2016 aanlegvergunning plangebied  OLO 2165067 A

Lochtenburg  Frankenvoort 

Willem Prinzenstraat 186 26-01-2016 vervangen dakkapel OLO 2165455 A

Rivierensingel 312 21-01-2016 oprichten carport OLO 2155943 D

Brandevoort 27 19-01-2016 oprichten woning  OLO 2150555 D

(rectificatie, is  (wijziging bouwvergunning) OLO 2150555 D

gepubliceerd met adres Brand 27)

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Sandenburglaan 7 22-01-2016 plaatsen dakkapel OLO 2113397 D

Hortensialaan 87 25-01-2016 verbouwing onderwijsgebouw OLO 2097603 D

Montgomerystraat 16 25-01-2016 wijzigen bestemming OLO 2127923 A

Berkveld 19 25-01-2016 kappen van 3 bomen OLO 2143631 D

  (speelbos vso leerlingen) 

Johannes Vermeerlaan 26-01-2016 oprichten carport OLO 2089457 D

104-106

van Traversebrug tot  26-01-2016 ontheffing bestemmingplan  OLO 2096017 A

Julianabrug  voor drakenbootfestival 2016 OLO 2096017 A 

Eymerickhof 75 28-01-2016 vergroten berging OLO 2092223 D

Wesselmanlaan 25 28-01-2016 tijdelijke bouwvergunning OLO 2138273 D

  CT-scanner

Ontwerpbestemmingsplan “Stiphout-Gerwenseweg 43” en voornemen 
verzoek wijziging begrenzing ecologische hoofdstructuur in “Verordening 
ruimte 2014”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan “Stiphout - Gerwenseweg 43” met  ingang van 4 februari 2016 zes 

weken door een ieder kan worden ingezien. Het betreft een uitbreiding van een bestaande 

groothandel, gevestigd op het perceel Gerwenseweg 43.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken tevens bekend dat zij, op grond van 

het bepaal¬de in artikel 5.5 van de “Verordening ruimte 2014” van de Provincie Noord-

Brabant, voornemens zijn om Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om 

aanpassing van de grens van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) betrekking hebbend 

op genoemd ontwerpbestemmingsplan “Stiphout – Gerwenseweg 43”. Op de bij het 

ontwerpbestemmingsplan behorende verbeelding is dit als volgt aangeduid:

“overig - verwijderde EHS”  en “overig - in het kader van de natuurcompensatie te realiseren 

EHS” .

Inzage plan

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1700BP140019-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

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

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

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad tegen het bestemmingsplan en het voornemen van 

burgemeester en wethouders om Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van de EHS 

te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ruimtelijke 

Ordening en Verkeer, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze 

bestemmingsplan “Stiphout - Gerwenseweg 43”. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag 

t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen 

naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702602.

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.

Helmond

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 3 februari 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


