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Enquête over evenementen in Helmond

Ingediende evenementenvergunningen

De gemeente Helmond gaat het evenementenbeleid vernieuwen. Daarom wil de
gemeente graag weten wat u als inwoner van Helmond vindt van het
evenementenaanbod. Hoe worden evenementen ervaren, zijn er klachten over
evenementen of worden bepaalde evenementen gemist?
Om antwoorden te krijgen op deze -en andere- vragen heeft de gemeente een
enquête opgesteld. Alle inwoners van Helmond worden van harte uitgenodigd
om de enquête in te vullen. Helpt u mee?
De enquête is te vinden op: www.helmond.nl/vragenlijst.

Locatie:
Datum indiening:
Markt 18 - Markt
01-02-2019
		
Automotive Campus, Stiphout 01-02-2019
		
Markt
06-02-2019
Markt tot Ameideplein
06-02-2019
		
Lage Dijk 13
07-02-2019
		

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Nationaal Straatvoetbaltoernooi
2019-00443
(3 mei 2019)
55e ELE Rally en 2e ELE Historic Rally 2019-00474
(24 mei 2019)
Motoren en muziek (12 mei 2019) 2019-00504
Pinksterpoppodium Helmond
2019-00508
(8 en 9 juni 2019)
Hotspot DTW 2019
2019-00509
Franke Nederland BV (24 en 25 mei 2019)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Vergaderingen
welstandscommissie

Verleende evenementenvergunningen

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn: dinsdag 19 februari 2019 en
woensdag 6 maart 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Kasteelplein 1 04-02-2019 Brabantse Markt
rond het kasteel		 (18 augustus 2019)

De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaand aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen
met het evaluatieverslag van de bodemsanering voor de locatie Paulus Potterlaan 6 (vml.) te
Helmond (locatiecode: AA079408954).

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Elsdonk 25
04-02-2019
		
Gasthuisstraat 52
05-02-2019
Weg door de Rijpel 18-20 - 05-02-2019
Raktpad
Rivierensingel 726
05-02-2019
perceel B 3662
06-02-2019
(gedeeltelijk), achter Rode Beemden 13		

Registratienr.:
2018-03648

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verzoek ontheffing bestemmingplan, OLO 4128235
oprichten garage
vergroten woning
OLO 4119825
kappen 2 bomen (berken)
OLO 4127099
wijzigen bestemmingsplan
herinrichten van percelen en
het verwijderen van houtopstanden

OLO 4021089
OLO 4123241

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Stiphout Zuid, kavel Z26
31-01-2019 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3898297
kruising Veedrift en
04-02-2019 plaatsen zonnepanelen
OLO 4186647
Vogelenzang, Stiphout B 833,834,835 en 535
Acacia 17
04-02-2019 maken uitweg
OLO 4187589
James Ensorlaan 41
31-01-2019 revisietekeningen bijgebouw
OLO 4180959
Lage Dijk 31-31A-31B
01-02-2019 2 milieuonderdelen en
OLO 4053791
		 plaatsen reclame
Hulshoeve 1
05-02-2019 maken uitweg
OLO 4190955
Ameidewal 3-3B /
06-02-2019 doorbreken van muren
OLO 4191869
Markt 56-58
Varenschut
06-02-2019 kappen 107 bomen
OLO 4193555
Noord Koninginnewal,
06-02-2019 verbouwen restaurant Aziatisch
OLO 4190161
sectie I nr. 1279
Scheepsboulevard 15
05-02-2019 gebruiksmelding
OLO 4191207

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Kaldersedijk 28
31-01-2019 realiseren gesloten
		bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4180409

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)

Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag.
De bodem binnen de herontwikkelingslocatie is geschikt gemaakt voor de beoogde functie.
De bodemsanering is hiermee afgerond.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken zijn vanaf 13 februari tot 27 maart 2019 in te zien bij cluster
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 7630.
Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na de bekendmaking (dus tot 27
maart 2019). 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.

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

13 februari 2019

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen,
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

• 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

