
Meepraten over de Voorjaarsnota? Dat kan!

Op 17 mei organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond over de 
Voorjaarsnota. Tijdens die avond kunt u als inwoner, lid van een vereniging 
of instelling van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie 
uw mening geven over de Voorjaarsnota. 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 2018. 
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 2017 downloaden 
(via de vergaderagenda van 20 april of bij de nieuwsitems).

Uw mening
De behandeling van de Voorjaarsnota op donderdag 1 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. 
Daarom kunt u nu uw mening over de voorstellen in de Voorjaarsnota delen met 
de gemeenteraad.

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 12 mei om 16.00 uur een e-mail naar de griffie van de gemeente 
Helmond (raadsgriffie@helmond.nl).

Er is een aantal spelregels:
• in de e-mail 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 2017, u krijgt maximaal 5 minuten 
 spreektijd.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

Kermis in Brouwhuis

Van 20 tot en met 23 mei is er kermis in Brouwhuis. Deze kleinschalige 
kermis staat opgesteld op de locatie Peeleik. De openingstijden van de 
kermis zijn: zaterdag van 13.00 - 01.00, zondag van 13.00 - 24.00 uur en 
maandag tot en met dinsdag van 14.30 - 24.00 uur.    

Vanwege de kermis zijn van woensdag 17 mei 07.00 uur tot en met woensdag 
24 mei 17.00 uur de Peeleik en de Rector Heuvelstraat gedeeltelijk afgesloten. 
Meer informatie over de kermis vindt u op www.helmondkermis.nl.

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/

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Omgeving
16 mei, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Onderzoek aansluiting Kanaaldijk N279
• Presentatie voorlopig voorkeursalternatief N279
• Presentatie voorlopige bestuurlijke besluitvorming beleid textielinzameling.

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 16 mei, 30 mei, 13 juni 
en 27 juni 2017. 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/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 via 0492 - 58 75 75
 of via gemeente@helmond.nl.

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



• 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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Mierloseweg 59A 24-04-2017 vestigen horeca in winkel OLO 2936849

Cederhoutstraat 40 27-04-2017 wijkgebouw ombouwen tot woning OLO 2946523

Mierloseweg 206 26-04-2017 plaatsen waskiosk OLO 2944117

Europaweg 150 26-04-2017 wijzigen gevel OLO 2945935

Windmolenstraat 1 25-04-2017 transformatie kantoorgebouw naar OLO 2943575

  appartementen

Middendijk 38D 26-04-2017 plaatsen overkapping OLO 2678233

Stepekolk Doornweg 01-05-2017 oprichten woning OLO 2948707

kavel S44

Brandevoort 01-05-2017 oprichten woning OLO 2949115

kavel BR 72

Stepekolk II 29-04-2017 oprichten woning OLO 2730349

Hulshoeve S52

Mierloseweg 59A 01-05-2017 verwijderen garagedeur (dichtmetselen) OLO 2951207

Rupelstraat 25 02-05-2017 wijzigen oprit OLO 2954499

Kaldersedijk 02-05-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 2831703

Sectie U 6724

2e Indumaweg 4F 02-05-2017 plaatsen overkapping OLO 2954297

Zuiddijk 24 02-05-2017 oprichten kantoor OLO 2954101

Kanaaldijk N.W. 27A 03-05-2017 maken uitweg OLO 2776006

Hertogsveld 8 03-05-2017 plaatsen 2 dakkapellen OLO 2948539

 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Vlierdensedijk 51 26-04-2017 oprichten erfafscheiding OLO 2882113
Beukeliusstraat 15 28-04-2017 herbouw bijgebouw OLO 2851351 D
Kanaaldijk N.W.  01-05-2017 verbouwing pand OLO 2727635 D
49, 49A en 49B
Kanaaldijk N.W. 25 02-05-2017 gevelwijziging pand +  OLO 2776006
  plaatsen reclame (onderdeel geweigerd)
Fazantstraat 75 02-05-2017 vergroten woning A
Lieshoutseweg  03-05-2017 ophogen perceel landbouwgrond OLO 2810666 D
kadastraal L 2889 
Hamsterstraat 2 03-05-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2855531 D
Mierloseweg 31 03-05-2017 plaatsen geneesmiddelenautomaat OLO 2857459 D
  in voorgevel

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Heistraat 48 28-04-2017 deel woning gebruiken tbv  2017-X0088

   opslag horecabenodigdheden 

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hamsterstraat 2 13-03-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2855531 D

Elandlaan 38 13-03-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2855315 D

Lieshoutseweg 76 06-02-2017 uitbreiding loods met OLO 2371627 D

  paardenstallen, stallingruimte, 

  foyer en kantoor

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. 

 

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

De gemeente Helmond heeft onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren in het geval 

van bodemverontreiniging dat bekend staat als Astronautenlaan 80 e.o. (locatiecode: 

AA079408696). Het college van B&W heeft ingestemd met het milieukundig evaluatieverslag 

van die werkzaamheden. De bodem ter plaatse is nog steeds geschikt voor de gebruiksfunctie 

infrastructuur en openbaar groen.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 10 tot 21 mei 2017 in te zien bij team Expertise en 

Ontwerpen op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk 

op afspraak; u kunt hiervoor bellen naar 0492 - 58 76 30.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 21 

juni 2017). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en 

Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kunt u ook 

digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kunt u een verzoek tot het treffen van 

een voorlopige voorziening doen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• gehandicaptenparkeerplaatsen aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:

- Baroniehof 197

- Dolomieten 54

- Heistraat 156, zijde Gerardusplein

- Hof Bruheze 325

- Jurapad 32

- Overloop 26

- Pastoor Elsenstraat 4F

- Schipholplein 3

- Tubapad 17 zijde Baritonstraat

- Welschapsplein 7 zijde Montgolfiersstraat

- Griendershoeve 15.

• gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen op de volgende adressen:

- Ameidepark 1106

- Biesveldje 19

- Dijksestraat 75

- Fresiastraat 10

- Geulplantsoen 5

- Govert Flinckstraat 9

- Hoornstraat 74

- Kempenhof 60

- Rivierensingel 97

- Scheerderhof 90

- Twentehof 26

- Vinkelaan 116.

Meer 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. 0492-587605.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“Herontwikkeling Zuidende 33” 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 6 april 2017 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 63 dB ten 

gevolge van het Zuidende en tot maximaal 49 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse, hebben 

vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning van het plan 

“Herontwikkeling Zuidende 33”. 

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 11 mei 2017 

gedurende zes weken (t/m 21 juni 2017) 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. 

Beroepsmogelijkheid 

Tegen het besluit kan met ingang van 11 mei 2016 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door: 

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders; 

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen. 

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene 

die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening 

indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op 

bovenstaand adres.

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.

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 10 mei 2017


