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Dodenherdenking in Helmond

Gemeente gesloten op 5 en 6 mei

Vanavond (woensdag 4 mei) herdenken we onze doden. In Helmond vindt de
dodenherdenking plaats bij het bevrijdingsmonument in het Hortensiapark.
U bent van harte welkom. Hieronder leest u het programma.

Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag/Hemelvaartsdag) en vrijdag 6 mei zijn alle
kantoren van de gemeente gesloten. Dat geldt ook voor de Stadswinkel,
Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning en het Werkplein Regio Helmond.

19.35 uur: Kinderen bezoeken St. Jozefsgedachteniskapel en steken
waxinelichtjes aan en Mannenkoor Lambardi brengt Lascia ch’ío
pianga van Georg Friedrich Händel ten gehore.
19.46 uur: Samenkomst bij bevrijdingsmonument. Voordracht gedichten drie
leerlingen van het Carolus Borromeus College: Cat van der Horst,
Zenne van Rooij en Jill van Schijndel.
19.51 uur: Mannenkoor Lambardi brengt Shiwiti Adoschem van de Nederlandse
componist Freek Schorer ten gehore ter herinnering aan de vele
Joden die geleden hebben.
19.54 uur: Toespraak burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel.
19.58 uur: “Last Post” door trompettist Frank van den Heuvel en het luiden van
de klok.
20.00 uur: Twee minuten stilte.
20.02 uur: Krans- en bloemlegging door: burgemeester en locoburgemeester
(namens het college van burgemeester en wethouders),
vertegenwoordiging namens de gemeenteraad, vertegenwoordiging
Stichting Veteranen Brabant Zuidoost, publiek. Tot slot leggen de
aanwezige jongeren bloemen bij het monument.
20.10 uur: Wilhelmus door Mannenkoor Lambardi en Vendelgebed door
Schutsgilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout.
20.15 uur: Einde samenkomst.

De gemeente is op 5 en 6 mei telefonisch niet bereikbaar. Voor het maken
van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding over
bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of losliggende stoeptegels, kunt u terecht
op www.helmond.nl.

Tijdens de herdenking is De Wethouder van Wellaan afgesloten tussen de Karel
Doormanlaan en de Bakelsedijk. Het verkeer wordt omgeleid via de Straakvense
Bosdijk.

Parkeren in Helmond: vaker betalen met Pas of App
Vanaf 9 mei vervalt bij 15 parkeerautomaten in Helmond de mogelijkheid
van betalen met muntgeld. U kunt dan bij deze automaten alleen nog
betalen met de pas van GePast Parkeren, met PIN of via een parkeerapp op
de mobiele telefoon.
GePast Parkeren
GePast Parkeren is in Helmond een groot
succes. Er zijn al 14.000 abonnementhouders
die met korting parkeren in de gemeentelijke
parkeergarages (Boscotondo, Doorneind en
City) en op straat tegen het vastgestelde
parkeertarief. Met de speciale GePast Parkerenpas of met de apps van Parkmobile, SMSParking
en Yellowbrick is parkeren heel gemakkelijk.
Kegelbaan en Ameideplein
Op zowel de Kegelbaan als op het Ameideplein
worden één van de twee parkeerautomaten
vervangen. Bij de nieuwe parkeerautomaten
is betalen met muntgeld niet meer mogelijk.
Op deze locaties blijft voorlopig een tweede
automaat staan, waar u nog wel met muntgeld
kan betalen.
Gemeentelijke parkeergarages
In alle gemeentelijke parkeergarages kunt u naast GePast Parkeren en PIN ook
met muntgeld blijven betalen. In de tweede helft van 2016 vervalt bij meer
automaten de mogelijkheid om met muntgeld te betalen. Ook daar kunt dan
alleen nog met PIN, de GePast Parkeren-pas en via de parkeerapps betalen. In de
toekomst kunt u op straat op nog maar enkele plaatsen met muntgeld betalen.
Op www.parkerenhelmond.nl kunt u zich direct aanmelden voor GePast
Parkeren.

• 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)

Milieustraat gesloten op donderdag 5 mei
Donderdag 5 mei is de Milieustraat de gehele dag gesloten. Op vrijdag 6 mei is
de Milieustraat extra lang open: van 10.00 tot 17.00 uur.

Gewijzigde ophaaldag afval
Morgen (5 mei) wordt er geen afval opgehaald. Dit geldt voor het Centrum,
de Binnenstad, een gedeelte van Helmond-Oost en het grootste gedeelte van
Helmond-Noord, met uitzondering van buurt Bloem- en Paardenvelden.
De ophaaldag wordt ingehaald op
zaterdag 7 mei. Woont u in een van
bovenstaande wijken, dan kunt u de
grijze container die dag aan de straat
zetten. Doe dit voor 7.30 uur om te
voorkomen dat de vuilniswagen al
geweest is.

Oud papier
Op Hemelvaartsdag wordt er ook
geen oud papier ingezameld. Dit
geldt voor Rijpelberg. De ophaaldag
wordt niet ingehaald. Woont u in
Rijpelberg, dan kunt u het papier twee
weken later aan de straat zetten of
het papier wegbrengen naar een van
de papiercontainers in de stad. De
locaties vindt u in de afvalkalender of in
DeAfvalApp.

Vragenlijst Wmo- en Jeugdzorg in de bus
Maakt u gebruik van jeugdzorg of Wmo-diensten in Helmond? Dan kunt
u binnenkort een brief verwachten. In die brief vragen we u naar uw
ervaringen met jeugdzorg en Wmo-diensten.
Het is voor u belangrijk dat de gemeente haar Wmo en jeugddienstverlening continu verbetert. Dit onderzoek is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Landelijk wordt gekeken hoe de gemeentes omgaan met
hun taken in de Wmo en de Jeugdzorg.
In de verschillende wijken gaat we op zoek naar: jongeren, volwassenen en ouders.

Tot 1 juni
De vragenlijst kunt u via internet of op papier invullen. U kunt meedoen tot 1
juni.
In dezelfde periode loopt ook een onderzoek naar de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp (Passend Onderwijs). Heeft u als ouders of jongere zowel met
jeugdzorg als met onderwijsondersteuning te maken, dan is het mogelijk dat u
voor beide onderzoeken een vragenlijst ontvangt.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• 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 10 mei, 24 mei, 7 juni en
21 juni 2016. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie.
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 via 0492 - 587575 of
via gemeente@helmond.nl.

Raadsvergadering
10 mei 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 mei aanstaande in de raadzaal in
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Tiende wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008
• Aangepast voorstel Raad in Beeld
• Camperlocatie Helmond
• Beschikbaar stellen decentralisatie-uitkering voor aanpak jeugdwerkloosheid
• Ingebruikname leegstaand schoolgebouw Gasthuisstraat 79 voor uitbreiding
onderwijsvoorziening De Cajuit
• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Suytkade I
• Woonvisie 206-2020
• Zienswijze ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020 van de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
Daarnaast staan er enkele hamerstukken op de agenda. Dat zijn onderwerpen
waar overeenstemming over is en waarover in principe niet gediscussieerd wordt.
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.

Bekendmakingen
Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb
Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij
een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.
Locatie:
Houtse Parallelweg (Munsters Staalbouw), locatiecode AA079400202
Melder:
Van Vleuten Consult bv
Datum ontvangst:
20 april 2016.

Wet bodembescherming (Wbb)

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Achterdijk 34
21-04-2016
diverse wijzigingen en
OLO 2312099 D
		
vernieuwingen pand
Maisdijk, kadastraal
21-04-2016
oprichten productiebedrijf met
OLO 2299119 D
sectie Z, perceelnummer 850
opslag en kantoor
de Kromme Geer 84
24-04-2016
vergroten berging
OLO 2316929 D
Boomsehoeve 1
24-04-2016
plaatsen erfafscheiding
OLO 2317279 D
Julianalaan 51
24-04-2016
vergroten woning
OLO 2316907 D
Veestraat 46
25-04-2016
legalisatie serre
2016-X0387
Veestraat 49
25-04-2016
legalisatie serre, brandveilig gebruik
2016-X0388
Havenweg 18
12-04-2016
oprichten serre
2016-X0389
		
(melding brandveilig gebruik)
Stepekolk kavelverkoop 25-04-2016
wijzigen verkavelingOLO 2319325 D
S68 t/m 74 Sectie U, 6761
bestemmingsgrenzen
Gerwenseweg 43
22-04-2016
uitbreiding bestaande showroom
OLO 2315223 D
Geldropseweg
25-04-2016
oprichten grondwal met
OLO 2318435 D
		
stalen damwand
Prenthoeve 2
27-04-2016
plaatsen tuinhek voorzijde woning
OLO 2322807 D
Koninglaan 4
27-04-2016
verlening stalen dakligger
OLO 2322903 D
		
i.v.m. verwijderen muur
kadastraal G 3597
28-04-2016
aanleg bermpjesbrug park
OLO 2323333 D
park Goorloop Midden		
Goorloop-Midden
Dr. Dreeslaan de
28-04-2016
oprichten bedrijfshal
OLO 2318895 D
Hoefkens deelgebied 3 kavel 17
Kaukasus 16
28-04-2016
plaatsen 2 dakkapellen voorzijde
OLO 2324837 D
Windmolenstraat 8
28-04-2016
aanvraag afvoer bestaande
OLO 2325175 D
		houtkachel
Baarsstraat 22
28-04-2016
wijzing bestemmingplan t.b.v.
OLO 2312801 D
		
verhuur van AMV’s
Rakthof 6
28-04-2016
plaatsen reclame
OLO 2324929 D

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Maccallastraat 10
22-04-2016
Kasteellaan 5A
25-04-2016
van ‘t Hoffstraat 14
25-04-2016
Duizeldonksestraat 28
25-04-2016
Hulshoeve 15
25-04-2016
Kasteelplein 1
25-04-2016
Eggenweg 8
26-04-2016
Rakthof 10A
28-04-2016
Engelseweg 217
28-04-2016
Frans Joseph van
28-04-2016
Thielpark 5		

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten berging
OLO 2253417 D
realiseren aanbouw
OLO 2259097 D
oprichten berging
OLO 2247471 A
aanleggen inrit/uitweg
OLO 2250483 A
plaatsen hekwerk
OLO 2276373 D
aanpassing routing in kasteel
OLO 2246205 D
oprichten berging
OLO 2226257 D
uitbreiden bedrijfspand
OLO 2232351 A
plaatsen frames met reclame
OLO 2254635 D
vervangen gevelpaneel door glasplaat OLO 2300103 D
met rooster

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Vlamovenweg 4

Datum indiening:
02-03-2016

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten en uitbreiden kantoorpand OLO 2220333 D

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.
De plannen liggen niet ter inzage.

Rectificatie
Onderstaande ingediende aanvraag omgevingsvergunning is op 26 april 2016 gepubliceerd als
ingediende omgevingsvergunningaanvraag met als bevoegd gezag Gemeente Helmond. Het
bevoegde gezag voor deze aanvraag is echter de Provincie Noord-Brabant.

besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Het Ingenieursbureau van de gemeente Helmond heeft een evaluatieverslag ingediend van de
bodemsanering op de locatie Houtse Parallelweg 65 te Helmond (locatiecode: AA079408858).
Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het ingediende evaluatieverslag.
De bodemkwaliteit van het gesaneerde terreindeel is geschikt voor het beoogde gebruik, te
weten: bedrijventerrein / industrie.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 4 mei 2016 zes weken 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.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Rivierensingel 741

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vervangen erfafscheiding (zijkant) en plaatsen poort OLO 2266799 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

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag,
(provincie Noord-Brabant)
Projectlocatie:
Achterdijk 42

Datum indiening:
20-04-2016

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen 6 tijdelijke zeecontainers
OLO 2263283 D

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. Voor de volledige publicatie van
de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u kijken op
www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.

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

4 mei 2016

