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Praat mee over cultuur in Helmond

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Heeft u ideeën over cultuur in Helmond? Wilt u meepraten over de toekomst van
cultuur in onze stad? Kom dan op donderdag 21 februari 2019 naar het Cultureel
Café en doe mee.
De gemeente gaat een nieuwe cultuurvisie ontwikkelen. Daarom gaat de
gemeente graag eerst met u in gesprek over ontwikkelingen en kansen voor
Helmond. De uitkomsten van het Cultureel Café neemt de gemeente mee in de
ontwikkeling van de cultuurvisie.
Aanmelden
Het Cultureel Café vindt plaats bij het Annatheater (Floreffestraat),
van 19.15 tot 21.15 uur. U kunt zich vooraf aanmelden via
www.cultuurvisie-helmond.eventbrite.com. Heeft u vragen of bent u niet in de
gelegenheid om u online aan te melden? Bel dan 0492-587457 (secretariaat
afdeling Ontwikkelen en Ondernemen). U kunt zich tot 18 februari aanmelden.
U bent van harte welkom.

Deel uw verhaal met de wethouder
Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of
vriendin mee.
Overzicht wijkspreekuren
In februari staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Mierlo-Hout met wethouder Dortmans op woensdag 6 februari
van 19.30 tot 20.30 uur in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44)
• In Brouwhuis met wethouder Maas op donderdag 7 februari
van 19.30 tot 20.30 uur in De Loop (Peeleik 7)
• In Binnenstad met wethouder De Vries op maandag 11 februari
van 19.30 tot 20.30 uur in De Fonkel (Prins Karelstraat 123)
• In Dierdonk met wethouder Van den Waardenburg op donderdag 14 februari
van 19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6)
• In Helmond-Oost met wethouder De Vries op maandag 18 februari
van 19.30 tot 20.30 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1)
• In Centrum met wethouder Van Bree op maandag 18 februari
van 19.30 tot 20.30 uur in Sint Anna (Hoogeindsestraat 24)
• In Brandevoort met wethouder Van Dijk op donderdag 21 februari
van 19.30 tot 20.30 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29)
U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in
een andere wijk? Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor de geplande
wijkspreekuren in maart.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Kasteel-Traverse 212 /
24-01-2019
Kerkstraat 34
Schutterslaan 27
25-01-2019
Automotive Campus
25-01-2019
		
		
Automotive Campus,
28-01-2019
T 6545, 4529, 5754
Swertpoellaan 25
29-01-2019

Projectomschrijving:
Vergroten pand

OLO 4158845

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Hoogeindsestraat 2

Datum indiening: Projectomschrijving:
30-11-2018 maken uitweg

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vergroten woning
OLO 4126047
maken uitweg
OLO 4158845
oprichten woning en maken uitweg OLO 4015583
oprichten woning maken uitweg

OLO 4012957

vergroten woning met verdieping
aanleg twee bruggen en
kadeconstructie nieuwe Oude Aa
oprichten bijgebouw
kappen 1 boom, vervangen
bestaande riolering
oprichten hellingbaan
(Hospice Valkenhaeghe)
oprichten carport
oprichten carport
oprichten woning en maken uitweg

OLO 4171179
OLO 4165857

vergroten woning (zijkant)

OLO 4178975

OLO 4174733
OLO 4028281
2019-X0116
OLO 4174645
OLO 4176121
OLO 4128237

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Zoete Kers 1

Projectomschrijving:
kappen 2 bomen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4029937

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• een maximumsnelheid-zone uit te breiden met het gebied tussen het kruispunt met de
Burgemeester Krollaan en de Troelstrastraat, door het plaatsen van borden model A01 en
A02 (30km/h), zonaal uitgevoerd, van Bijlage 1 van het RVV 1990
• de huidige borden B01, B06 en B07 (voorrangsregeling) bij het kruispunt MierlosewegTroelstrastraat te verwijderen;
Mogelijkheid van bezwaar
Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift
dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische
Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. U kunt
het bezwaar ook elektronisch indienen via de website (www.helmond.nl).
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een
bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens
voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift
stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.
Nadere informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien
op de website (www.helmond.nl). Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact
opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

Bezwaar maken?

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4128273

oprichten woning
OLO 3952135
aanleggen van de ring,
OLO 3982823
parkeervakken en groenzone en
oprichten bruggen, Automotive Campus
aanbrengen keerwandconstructie
OLO 4065943
maken uitweg

Projectlocatie:
Datum indiening:
Braaksestraat 10
24-01-2019
Swertpoellaan 25
22-01-2019
Stiphout Zuid, Zijdevlinder, 24-01-2019
kavel Z17
Stiphout Zuid, Zijdevlinder, 24-01-2019
kavel Z18
van der Brugghenstraat 70 28-01-2019
Havenpark kadastraal
25-01-2019
I 2112		
Hoofdstraat 31
29-01-2019
Churchill-laan 121A
25-01-2019
		
1e Haagstraat 89-111
28-01-2019
		
Rivierensingel 47-49
29-01-2019
Rootakkers 17
29-01-2019
Bezemheide, Heiakker,
30-01-2019
Sectie O nr. 3108
Cornetpad 18
30-01-2019

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4065841

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

• 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)

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

6 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

