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NightRun in Helmond
Op zaterdag 21 mei vindt de eerste NightRun in Helmond plaats, een
nachtelijke hardloopwedstrijd in het centrum van de stad. Er kan gelopen
worden over een afstand van 5, 10 of 15 kilometer. Voor de jeugd is er de
LightRun, een speciale loop van 1 kilometer.

Hooravond over de Voorjaarsnota:
de gemeenteraad hoort graag uw mening!
Op 25 mei organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond.
Tijdens die avond kunt u als inwoner van Helmond op persoonlijke titel of
namens een organisatie uw mening geven over de Voorjaarsnota 2016 van
de gemeente. De hooravond vindt plaats in de raadzaal in Boscotondo en
begint om 19.30 uur.
Wat is de Voorjaarsnota?
De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2017.
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. Op www.helmond.nl/gemeenteraad vindt u
uitgebreide informatie en kunt u de Voorjaarsnota 2016 downloaden.
Uw mening
De behandeling van de Voorjaarsnota op donderdag 2 juni aanstaande en de
Programmabegroting (in november) zijn twee van de belangrijkste vergaderingen
voor de gemeenteraad in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk
bepaald waaraan het gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een
belangrijk moment voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en
instellingen van onze stad. Daarom kunt u nu uw mening over de voorstellen in
de Voorjaarsnota delen met de gemeenteraad.

De NightRun gaat op 21 mei door het centrum. Foto: Pressvisuals.com.

Wegafsluitingen
Vanaf zaterdagavond 19:30 tot 23:30 uur zijn er in het centrum van de stad
diverse wegen afgesloten voor al het verkeer. Van 19:30 tot 20:30 uur gaat het
om onder andere de Kanaaldijk - tussen Havenweg en Kasteellaan. Vanaf 20.30
tot 23.30 uur wordt de afzetting uitgebreid en gaat het onder andere om de
• Beatrixlaan, tussen Kanaaldijk en Steenweg
• Zuid Koninginnewal , tussen Kasteeltraverse en Kluisstraat
• Kluisstraat, tussen Noord Koninginnewal en Beelsstraat
• Molenstraat, tussen Beelsstraat en Pastoor van Leeuwenstraat
• Pastoor van Leeuwenstraat, tussen Molenstraat en Heistraat
• Heistraat, tussen Pastoor van Leeuwenstraat Binderseind
• Zuidende, tussen Kluisstraat en Marktstraat.

Voorjaarsnota 2016

Op www.helmond.nl vindt u de kaart met de exacte route van de NightRun en de
wegafsluitingen.

Bereikbaarheid
Woont en/of werkt u binnen het afgesloten gebied en wilt u op zaterdagavond
weg? Zorg er dan voor dat u uw auto ergens anders heeft geparkeerd. Dit geldt
ook voor de geparkeerde voertuigen aan de route. Na 23.30 uur worden de
hekken verwijderd en zijn alle wegen weer toegankelijk.
De Elzasparkeergarage is bereikbaar via de Torenstraat.

Gemeente gesloten op Tweede Pinksterdag
Op Tweede Pinksterdag (maandag 16 mei) zijn alle kantoren van de
gemeente gesloten. De sluiting geldt ook voor de Stadswinkel, Peel 6.1 Zorg
en Ondersteuning en het Werkplein Regio Helmond.
U kunt de gemeente op deze dagen ook telefonisch niet bereiken. Een afspraak
maken of een melding doorgeven kan wel via www.helmond.nl.

Milieustraat
De Milieustraat is met Pinksteren gesloten.

Meepraten
Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in
de Voorjaarsnota staan? Meld u dan aan als inspreker voor de hooravond. Stuur
vóór vrijdagmiddag 20 mei 16.00 uur een mailtje naar de griffie van de gemeente
Helmond (raadsgriffie@helmond.nl).
Er is een aantal spelregels:
• in dat mailtje schrijft u uw naam, uw telefoonnummer en eventueel namens
		 welke organisatie u spreekt.
• Ook geeft u kort aan over welk onderwerp u wilt spreken.
		 Dat onderwerp moet betrekking hebben op de Voorjaarsnota 2016.
		 Is dat niet het geval? Dan krijgt u helaas geen spreektijd.
• Heeft u zich op tijd aangemeld en heeft uw onderwerp rechtstreeks
		 betrekking op de Voorjaarsnota 2016, dan krijgt u maximaal 5 minuten
		spreektijd.

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

Gewijzigde ophaaldag afval

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure

Op Tweede Pinksterdag wordt er geen afval opgehaald. Dit geldt voor de
wijken Dierdonk, Rijpelberg en een gedeelte van Helmond-Oost
(tussen Wethouder van Wellaan en het nieuwe kanaal). Het restafval wordt
aanstaande zaterdag 14 mei opgehaald.
Zet u de grijze container voor 7.30 uur aan de straat, om te voorkomen dat de
vuilniswagen al geweest is.

Oud papier
Op Tweede Pinksterdag wordt er ook geen oud papier opgehaald. Dit geldt voor
Dierdonk Noord, de Eeuwsels in Helmond-Noord en Helmond-West tot en met de
Mierloseweg. De ophaaldag wordt niet ingehaald. U kunt het papier twee weken
later aanbieden of wegbrengen naar een van de papiercontainers in de stad.
Mocht u zich vergissen in de ophaaldag en zet u het papier op de verkeerde dag
buiten, dan verzoeken wij u om het ’s avonds weer naar binnen te halen. Dit om
rondwaaien van het papier of brandstichting te voorkomen. In de afvalkalender
die in de Stadsgids zit en op www.helmond.nl staat, of in DeAfvalApp kunt u zien
wanneer de ophaaldag is.

Commissievergaderingen

Projectlocatie:

Datum ter inzage
legging vanaf:
Brandevoort, woongebied 12-05-2016
Stepekolk, 		
kavels Lobbenhoeve

Projectomschrijving:

Nr. Omgevingsloket:

wijzigen verkavelingbestemmings-grenzen

OLO 2319325 D

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 telefoonnummer 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).

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Kanaaldijk Z.W. 3

Datum indiening:
01-02-2016

Projectomschrijving:
oprichten bedrijfshal

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2212905 D

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.

Bestuurscentrum Boscotondo

Bezwaar maken?
Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 12 mei, 19.30 uur

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.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Zienswijze concept begroting MRE 2017I
2. Meerjarenprogramma en Financiering Brainport Development N.V. en
zienswijze op wijziging begroting Metropoolregio Eindhoven.

Commissie Omgeving
Dinsdag 17 mei, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie Helmond Verbonden; Mobiliteitsvisie 2016-2025
2. Presentatie Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant
3. Terugkoop van de brandweerkazerne aan de Deurneseweg 135.
De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond/raadscommissies.
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

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

Kijk voor meer info op:
www.helmond.nl/vet

Bekendmakingen
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Hoofdstraat (2), Saffierstraat (1)

Projectomschrijving:
kappen 3 bomen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2239711 D

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
St. Trudostraat 2
30-04-2016
vervangen buitengevelkozijnen
OLO 2327639 D
3e Haagstraat 86A
30-04-2016
overkapping veranda
OLO 2327975 D
Bakelsedijk 308A
03-05-2016
aanbouwen entree
2016-X0410
Europaweg 152-156
01-05-2016
verbouwing/uitbreiding bestaande OLO 2328089 D
		carwash
Mierloseweg 323
03-05-2016
plaatsen reclame
OLO 2332113 D
Schutterslaan 19
03-05-2016
aanbrengen van staalconstructie
OLO 233519 D
Kasteellaan 7
03-05-2016
legalisering serre
OLO 2333315 D
Kasteellaan 7
03-05-2016
melding brandveilig gebruik serre
OLO 2333363 D

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Suikeresdoorn 1
29-04-2016 oprichten woning en aanleg uitrit
OLO 2067183 D
tussen President
29-04-2016 aanleg ecologische verbindingszone OLO 2109723 D
Rooseveltlaan tot aan 		
Goorloop-noord
het Wilhelminakanaal in
Laarbeek
Noorddijk 1 en 1A1
03-05-2016 splitsing pand, plaatsen
OLO 2278087 D
		
scheidingswand, overheaddeuren en
		loopdeur
Eijkmanstraat 8
03-05-2016 plaatsen overkapping
OLO 2278311 D
Julianalaan 51
04-05-2016 vergroten woning
OLO 2316907 D
Vlamovenweg 4
04-05-2016 oprichten en uitbreiden kantoorpand OLO 2220333 D

• 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

Het is veel

vetter

om het in de
gele bak te doen!

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

11 mei 2016

