
Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• 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

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Helmond 
én de verkiezing Helmonder van het Jaar

Ook dit jaar wordt, in samenwerking met Rabobank Helmond, de Helmonder 
van het Jaar gekozen. Dit gebeurt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 
maandag 8 januari. 

Stemmen kan tot 1 januari
Een jury kiest de Helmonder van het Jaar maar u kunt bepalen wie de 
publieksprijs krijgt. De genomineerden zijn: Voorleesbus Blikkie, Stichting 
Lambertus Concerten en de bloggers Healthy Sisters. Stemmen kunt u tot 1 
januari via www.rabobank.nl/helmond. 

Helmonder van het Jaar
Wanneer:  maandag 8 januari 2018
Hoe laat:  19.00 uur
Start zaalprogramma 20.00 uur
Waar:  Theater Speelhuis, Wilhelminalaan 18 
 (tijdelijke ingang) in Helmond
Aanmelden:  ja, reserveren (maximaal 2 kaarten) voor het 
 zaalprogramma is verplicht. 
 U kunt zich aanmelden via www.theaterspeelhuis.nl. 
 Let op: vol = vol dus wees er snel bij. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
Om 21.00 uur vindt in de foyer van het theater de receptie plaats. 
Hier heeft u géén toegangskaart voor nodig. 

Afsteektijden vuurwerk

Wilt u dit jaar met Oud en Nieuw vuurwerk afsteken? Houdt u er dan 
rekening mee dat vuurwerk afsteken alleen is toegestaan op 31 december na 
18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. 

Koop alleen legaal vuurwerk met een 
Nederlandse gebruiksaanwijzing bij de erkende 
verkooppunten op 29, 30 en 31 december. Wilt 
u meer weten over hoe u illegaal vuurwerk 
herkent? Of over de regels rond het afsteken van 
vuurwerk? Hoe oud je moet zijn om vuurwerk 
te kopen of hoe hoog de boete is als u buiten de 
gestelde tijden vuurwerk afsteekt? Kijk dan op 
www.vraaghetdepolitie.nl en/of 
www.halt.nl/veilige-wijk/vuurwerkoverlast. 

Taxbus tijdens de feestdagen

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. 
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden 
alleen rolstoelgebruikers vervoerd.

Kerstdagen
U wordt geadviseerd om uw ritten voor de Kerstdagen tijdig te reserveren. 
Reserveert u vóór 22 december 16.00 uur, dan wordt uw rit op het gewenste 
tijdstip ingeboekt. Reserveert u later, dan kunt  u met vertraging te maken krijgen. 

Jaarwisseling
De laatste reguliere ritten tijdens de jaarwisseling starten op 31 december om 
22.15 uur. 

Rolstoelgebruikers
Rolstoelgebruikers kunnen op verzoek ook tijdens de Nieuwjaarsnacht door 
Taxbus worden vervoerd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• De rit kan geboekt worden t/m donderdag 28 december 2017 16.00 uur 
 (via tel. 0800-0234 795).
• De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de beperkte 
 beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet helemaal op het 
 gewenste tijdstip worden vervoerd. 
• In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één (sociaal of medisch) 
 begeleider meereizen.

Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit de planning 
verwijderd. Wilt u uw vaste rit ook op de Kerstdagen of Nieuwjaarsdag maken, 
dan dient u dit apart en tijdig door te geven.

Tarieven Taxbus 2018 

Voor 2018 zijn de volgende klanttarieven vastgesteld:
Wmo tarief  € 0,70 per zone
Ouderentarief in Bladel en Helmond € 0,70 per zone
Ouderentarief in Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Valkenswaard € 1,30 per zone
Tarief voor extra meereizenden* € 6,75 per zone
OV-tarief in Helmond (binnen gemeentegrens) € 4,30 per rit
OV-tarief in Deurne € 4,15 per zone
Commercieel tarief** € 9,20 per zone
Toeslag aankomstgarantie € 8,10

* Niet zijnde medische of sociaal begeleider, (maximaal 2) minderjarige kinderen 
of hulphond.

**Het commerciële tarief geldt vanaf de 6e zone en voor zones die buiten uw 
individuele vervoersgebied vallen (niet van toepassing voor OV Helmond).

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



• 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

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.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 14 december 2017, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie doorontwikkeling van stichting Food Tech Brainport
2. Actieprogramma Werkgelegenheidsimpuls
3. Verdere uitwerking van het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties

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

Bekendmakingen

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

Vossenbeemd t.h.v.  29-11-2017 kappen boom OLO 3340955

Ringdijk 20c

Rooseindsestraat 25 27-11-2017 verplaatsen erfafscheiding en OLO 3335927

  maken uitweg

van der Brugghenstraat 70 30-11-2017 vergroten woning met opbouw OLO 3342077

Mierloseweg 174 04-12-2017 oprichten berging OLO 3347505

Naast Panovenweg 12 04-12-2017 aanleg parkeerterrein OLO 3348245

Grens Emmastraat 32, 34 en  30-11-2017 kappen boom OLO 3336517

Willemstraat 3

Liverdonk kavel L 16 04-12-2017 oprichten woning OLO 3349321

Molenstraat 196A 04-12-2017 vervangen poort OLO 3349045

Molenstraat 100 /  04-12-2017 wijziging gebruik panden OLO 3349277

Pastoor van Leeuwenstr 77

Binnendijk 2 05-12-2017 oprichten 7 bedrijfsunits OLO 3351519

Johannes Bosboomstraat 16 07-12-2017 plaatsen dakkapel OLO 3354319

Jacob van Wassenaerstr 20 06-12-2017 oprichten berging OLO 3347099

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Scheepsboulevard 15 30-11-2017 verbouwen pand OLO 3283160

Weg naar Bakel 3 01-12-2017 oprichten loods OLO 2941489

Vossenbeemd t.h.v. Ringdijk 20c 04-12-2017 kappen boom OLO 3340955

Vossenbeemd 107 04-12-2017 plaatsen hu-02t stellingen OLO 3305015

Lammersdonk 6 05-12-2017 oprichten CPO-woning en OLO 3284903

  maken uitweg

Coolendonk 50 05-12-2017 oprichten woning en  OLO 3268603

  maken uitweg 

Heistraat 58, 58A, 60, 60A, 05-12-2017 oprichten woningen woonplein OLO 3242761

62, 64, 66 en Heistraat 110 t/m   Heistraat

126 even, 135 t/m 161 oneven 

diverse locaties 06-12-2017 plaatsen containerhuisjes OLO 3254553

Engelseweg Oost en West 07-12-2017 plaatsen 21 banieren op OLO 3278645

  lantaarnpalen

Meijerijhof 27 11-12-2017 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 3294075

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Bakelsedijk 184 maken uitweg OLO 3288175

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

Lieshoutseweg 76 04-12-2017 plaatsen erfafscheiding (paardenweide) OLO 3134823

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Centrum 30-11-2017 Nightrun Helmond (19 mei 2018) 2017-04598

Havenweg 14-16 30-11-2017 Tenten tijdens carnaval 2017-04601

  (5 t/m 15 februari 2018)

Kanaalzone centrum 28-11-2017 Drakenboot Festival Helmond 2017-04604

  (1 t/m 3 juni 2018)

Kasteeltuin 30-11-2017  Kasteeltuinconcerten 2018 2017-04605

  (6 juli t/m 17 augustus 2018)

Centrum 30-11-2017 Blaasfestijn Centrum Helmond 2017-04633

  (30 september 2018)

Boscotondo/ 30-11-2017 Nationale Straatvoetbaldag 2018 2017-04635

Frans Joseph van Thielpark  (5 mei 2018)

Dorpsstraat 01-12-2017 Stippentse Mért (8 juli 2018) 2017-04662

Centrum 02-12-2017 Koningsnacht (26 april 2018) 2017-04663

Centrum 02-12-2017 Helmond LIVE 2017-04664

  (10, 19 en 26 mei en 2 en 9 juni 2018)

Ecozone Brandevoort 03-12-2017  Brave Run (17 juni 2018) 2017-04670

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

Hoofdstraat 33A 06-10-2017 oprichten tuinhuis OLO 3239717

Stilpot 31 12-10-2017 oprichten woning en verplaatsen uitweg OLO 3067323

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. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid projectplan 
“8 woningen Brandevoort Oost – Hasselbeemden “

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 9 november 2017 

hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 

54 dB ten gevolge van de Brandevoortse Dreef, hebben vastgesteld ten behoeve van de 

omgevingsvergunning van het projectplan “8 woningen Brandevoort Oost – Hasselbeemden”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 december 

2017 gedurende zes weken (t/m 24 januari 2018) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35. Het inzien kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via 

www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 04 92.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 14 december 2017 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 ’s-Gravenhage. 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. 

Ontwerpbestemmingsplan Rijpelberg - Brouwhuis
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Rijpelberg - Brouwhuis met ingang van 14 december 2017 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

In het kader van de actualiseringsplicht is voor de geldende bestemmingsplan “Rijpelberg 

2007” en “Brouwhuis” en een aantal kleinere bestemmingsplannen in deze wijken, een nieuw 

conserverend bestemmingsplan gemaakt, “Rijpelberg - Brouwhuis”. Hiermee worden deze 

twee wijken voorzien van een actueel planologisch-juridisch kader. Hierin zijn geen nieuwe 

ontwikkelingen opgenomen.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1814BP170158-1000.  Er ligt ook een papieren exemplaar 

ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan 

tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl 

is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Rijpelberg - Brouwhuis. Mondelinge zienswijzen 

kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden 

gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702 602.

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 6 december 2017


