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BuurtTent tegen woninginbraken

Wegafsluitingen in verband met Hellrun

Komende maanden gaat Helmond de zogenaamde BuurtTent inzetten in de
strijd tegen woninginbraken. In de tent kunt u informatie uitwisselen met
politie, Stadswacht, gemeente en medebewoners over woninginbraken in
uw straat of wijk.

Zondag 19 juni vindt de eerste Hellrun in Helmond plaats. Dat is een
obstakelrun door het centrum met hindernissen zoals, trappen, bruggen,
stapels banden en containers. Vanwege dit evenement zijn die zondag in het
centrum diverse wegen afgesloten.
De volgende wegen zijn van 08:30 tot 17:30 uur afgesloten voor alle verkeer:
• Kanaaldijk N.O., tussen Oostende en Veestraat
(deels afgesloten, deels één richting open)
• Kanaaldijk N.W., tussen Julianalaan en Eikendreef
(deels afgesloten, deels één richting open)
• Frans Joseph van Thielpark, tussen Kromme Steenweg en Kanaaldijk N.W.
• Groenewoud, tussen De Wiel en Verlengde Stationsstraat
• Verlengde Stationsstraat, tussen Binnen Parallelweg en Groenewoud
• Binnen Parallelweg
• Groenstraat
• Weg op den Heuvel
• De Kegelbaan, tussen Parkweg en Kerkstraat
• Zuid en noord Koninginnewal, tussen N270 en Ameidewal.

Ook krijgt u advies over hang- en sluitwerk en andere preventietips. Verder komen
daar het opzetten van burgerinitiatieven aan de orde, zoals buurtpreventie teams
en WhatsApp-groepen.

Morgen in de Heistraat
De komende periode staat de BuurtTent iedere twee weken op diverse locaties
in de stad. Morgen (16 juni) staat de tent in de Heistraat ter hoogte van de Lidl.
Donderdag 30 juni staat de tent in de Geysendorfferstraat, eveneens ter hoogte
van de Lidl. Ook vindt u de BuurtTent de komende tijd bij diverse evenementen.
Bij recente pilots in Tilburg en Den Bosch blijkt dat onder andere dankzij de
BuurtTent het aantal inbraken sterk afneemt.

Uw mening telt: spreekrecht bij raad en commissies
De leden van de raadscommissies en de gemeenteraad horen graag uw
mening. Deze kunt u geven door onder andere gebruik te maken van het
spreekrecht.
Wilt u hiervan gebruik maken? Dan is het goed om te weten dat er enkele
spelregels zijn:
• bij een raadsvergadering of een commissievergadering kunt u inspreken over
onderwerpen die op de agenda staan,
• als spreker krijgt u maximaal 5 minuten de gelegenheid om uw standpunt toe
te lichten,
• per groepering, instelling of organisatie mag slechts één persoon het woord
voeren. Wilt u inspreken, geef dan vooraf aan namens welke groepering,
instelling of organisatie u gaat spreken.

Aanvragen spreekrecht
Wilt u inspreken bij de raadsvergadering, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur voor
het begin van de raadsvergadering aan bij de griffier, de heer J. Jaspers,
tel. (0492) 587036. Wilt u inspreken bij een van de commissievergaderingen,
meldt u zich dan uiterlijk voor 14.00 uur op de dag van de commissievergadering
aan bij de commissiegriffier. Voor de vier commissies zijn dat:
• Bestuur en economie: de heer F. Coppes, tel. (0492) 587157,
• Financiën, de heer J. Hendriks, tel. (0492) 587195,
• Omgeving, mevrouw J.Frerichs, tel. (0492) 587306,
• Maatschappij, de heer P. Berkers, tel. (0492) 587406.

Bereikbaarheid
Woont en/of werkt u binnen het afgesloten gebied en wilt u op zondagochtend
of -middag weg? Zorg er dan voor dat u uw auto ergens anders heeft geparkeerd.
Dit geldt ook voor de geparkeerde voertuigen aan de route. Na 17.30 uur worden
de hekken verwijderd en zijn alle wegen weer toegankelijk.
Hotel West-Ende en parkeergarage Boscotondo zijn bereikbaar via de
Eikendreef - Kromme Steenweg. De Elzasparkeergarage is bereikbaar
via de Torenstraat. Keyserinnedael is bereikbaar via de Kanaaldijk Z.O. en
via de Waardstraat. Op de Kanaaldijk Z.O. is gedurende het evenement
éénrichtingsverkeer ingesteld richting het zuiden, tussen Oostende en de
Waardstraat. Vanaf de Waardstraat kan verkeer richting Keyserinnedael worden
doorgelaten door de verkeersregelaars die daar staan.

Blijf op de hoogte met overheid.nl
Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben
op uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl.
Daarop staan alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Bijvoorbeeld bestemmingsplannen en
plaatselijke regelgeving. U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de
e-mailservice. U geeft uw postcode op en ontvangt automatisch besluiten en
andere berichten over uw straat of buurt. Aanmelden kan via
https://zoek.overheid.nl/

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 21 juni, 5 juli, 19 juli en
2 augustus 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 op telefoonnummer
0492 – 58 75 75 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Zie ook: www.helmond.nl/spreekrecht.

• 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

Bekendmakingen
Aanwijzingsbesluit (2)
Uitvoeringsbesluit aanwijzing camperplaatsen Helmond 2016
Burgemeester en wethouders van Helmond, gelet op artikel 4.5.3. eerste lid, van de Algemene
Plaatselijke Verordening Helmond 2008, besluiten:
I.

Aan te wijzen de volgende plaatsen waar het verbod van artikel 4.5.2, eerste lid, van de
Algemene Plaatselijke Verordening niet van toepassing is (het verbod om
kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten een bestemd
kampeerterrein te plaatsen of geplaatst te houden):

Parkeerplaats aan de Beatrixlaan:
De zes bestaande vrachtauto- en busparkeerplaatsen, gelegen op het parkeerterrein dat grenst
aan de Beatrixlaan te Helmond, zoals weergegeven op tekening 2016.01.
II.

Te bepalen dat het aanwijzingsbesluit enkel betrekking heeft op campers.

III. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking.
Besloten in de vergadering van 29-03-2016.

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Zes parkeerplaatsen op het parkeerterrein Beatrixlaan aan te wijzen als parkeerplaatsen
exclusief voor vrachtauto’s, autobussen en campers.
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 - 58 76 05.

Algemeen belang besluit

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Mgr. Swinkelsstraat 24 03-06-2016
kadastraal B - S 3668
03-06-2016
Roerstraat 20
04-06-2016
Kortenaerstraat 24
05-06-2016
Maisdijk 9
06-06-2016
		
Molenstraat 191
08-06-2016
		
van Speijklaan 65C 08-06-2016
Kadastraal C 11404
Overloop 48
09-06-2016
Emmastraat 2 09-06-2016
Kadastraal G 1309
Essehoutstraat 15
08-06-2016

Projectomschrijving:
Oprichten ontmoetingsruimte
Uitbreiden kleedlokalen
Aanleggen rookkanaal
maken uitweg
Bouw switchroom voor
rokersruimte en fietsenstalling
Plaatsen zonnepanelen
(achterzijde dak)
Plaatsen erfafscheiding

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2381057 D
OLO 2375771 D
OLO 2385105 D
OLO 2385633 D
OLO 2387423 D
OLO 2391457 D
OLO 2392861 D

Aanpassing bedrijfsruimte
kappen boom (spoedkap)

OLO 2393161 D
2016-X0562

Oprichten aanbouw

OLO 2392819 D

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
van Someren03-06-2016
vergroten garage
2016-X0497
Downerlaan 44
Mommersdonk
03-06-2016
oprichten 4 woningen Liverdonk
OLO 2299259 D
18, 20, 22, 24, 26		
Blok F en veranderen woning
Beatrixlaan,
03-06-2016
afwijken van bestemmingsplan t.b.v. OLO 2360451 D
perceel G 3196		
camperlocatie
zijberm
06-06-2016
kappen van 34 houtopstanden in berm OLO 2341707 D
Weg door de Rijpel
Maisdijk 9
09-06-2016
Bouw switchroom voor rokersruimte OLO 2387423 D
		
en fietsenstalling

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Essehoutstraat 15
09-06-2016
Oprichten aanbouw

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2392819 D

Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet
De raad van de gemeente Helmond heeft op 10 mei 2016 besloten de volgende economische
activiteit vast te stellen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang, als bedoeld in
artikel 25h Mededingingswet: Het beschikbaar stellen van in totaal 6 camperplaatsen op de
locatie Beatrixlaan (conform bijgevoegd kaartbeeld) en deze op grond van de Wet Markt en
Overheid voor een pilotperiode van drie jaar aan te merken als een dienst van algemeen belang
in het kader van de bevordering van de levendigheid in het centrum en van het toerisme.

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Dit besluit is gepubliceerd op 10 juni 2016 op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

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).

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Uw
bezwaarschrift stuurt u aan de gemeenteraad van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond.
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar.
Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer
kunnen behandelen. Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en
adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u
verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om
een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan:
De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Heeft u vragen
over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening ? Kijk dan op
www.helmond.nl/bezwaar.

• 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

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:
Datum ter inzage legging: Projectomschrijving
Nr. Omgevingsloket:
Kromme Steenweg 29 09-06-2016
verbouwing Theater Speelhuis OLO 2239765 D

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

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening:
Speltdijk 1
11-04-2016
Kromme Haagdijk 11 12-04-2016
Mauritslaan 13 /
13-04-2016
Willemstraat 10
hoek Zoete Kers /
15-04-2016
Suikeresdoorn

Bezwaar maken?
Projectomschrijving:
maken uitweg
maken uitweg
verbouwen woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2291343 A
OLO 2295479 D
OLO 2298015 D

oprichten woning met bijgebouwen OLO 2127521 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.

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

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
1 parkeerplaats op de Van Speijklaan aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor
elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal.
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 - 58 76 05.

Rectificatie bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Op 8 juni 2016 is abusievelijk bekend gemaakt dat de hieronder genoemde ontwerpomgevingsvergunning vanaf 9 juni 2016 ter inzage ligt. Deze ter inzage legging vindt echter
plaats vanaf onderstaande, latere datum.
Projectlocatie:
Datum ter inzage legging: Projectomschrijving
Schrijvershoeve
16-06-2016
oprichten 9 woningen
68 t/m 84 even					
schrijvershoeve (fase d)

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.

15 juni 2016

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

Fietsdiefstal?
We leggen hem vast!

Nr. Omgevingsloket:
OLO 1991103 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 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).

Wet geluidhinder
Ontwerpbesluit hogere waarden geluid projectplan 9 woningen Schrijvershoeve
(fase D Brandevoort Oost)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van het projectplan van 9 woningen “Brandevoort Oost – Schrijvershoeve II fase D”.
Deze waarde bedraagt 51 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Voort.
Ter inzage
Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
16 juni 2016 gedurende zes weken (t/m 27 juli 2016) voor iedereen digitaal ter inzage in de
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen
op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via
www.helmond.nl/afspraak.
Zienswijzen
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent
het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen
worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team Milieu, Postbus 950,
5700 AZ Helmond onder vermelding van Zienswijze Wet geluidhinder 9 woningen Brandevoort
Oost-Schrijvershoeve II. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan op maandag
t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen naar
telefoonnummer 14 0492.

Ook in onze stad worden helaas regelmatig fietsen gestolen. Daar kunnen we
samen iets aan doen. We leggen hem vast! Je fiets, bedoelen we dan. En ook
de fietsendief. Die leggen we vast met camera’s en als dat niet genoeg is in de
politiecel. Is je fiets toch gestolen? Doe dan altijd aangifte. Dat helpt om je fiets
terug te vinden en om de dief op te sporen.

Kijk voor tips op www.veiligstallen.nl/helmond
Op zaterdag 18 juni (10.00 – 16.00 uur) kun je gratis je fiets laten graveren op de
hoek van de Watermolenwal en het Ameideplein, bij het oude postkantoor in de
stad. Op vertoon van je identiteitsbewijs wordt je fiets gratis gegraveerd.
Zo ligt ook dat vast.
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Korps
Divisie of district

Amsterdam-Amstelland

Brabant Zuid-Oost

Brabant-Noord

Drenthe

Flevoland

Fryslân

Gelderland-Midden

Gelderland-Zuid

Gooi en Vechtstreek

Groningen

Haaglanden

Hollands Midden

IJsselland

Korps Landelijke Politiediensten

Kennemerland

Limburg-Noord

Limburg-Zuid

Midden en West Brabant

Noord- en Oost-Gelderland

Noord-Holland Noord

Rotterdam-Rijnmond

Twente

Utrecht

Zaanstreek-Waterland

Zeeland

Zuid-Holland-Zuid

vts Politie Nederland

• 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

Politieacademie
Police academy of the Netherlands

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

