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• 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

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Heijdendonk 13 - kavel LC6 03-11-2017 oprichten garage OLO 3290921
Stappenhoeve 2 03-11-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 3293081
Molenstraat 58 03-11-2017 plaatsen gevelreclame en wijzigen OLO 3292233
  constructie
Engelseweg Oost en West 30-10-2017 plaatsen 21 banieren op OLO 3278645
  lantaarnpalen
Pastoor v.d. Venstraat 18 06-11-2017 oprichten garage met overkapping OLO 3296781
de Drie Eikenbeemden,  06-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3295613
Brandevoort, kavel BR 59 
sectie U 7102,  07-11-2017 oprichten woning OLO 3173231
Liverdonk kavel L3A
Krommeweg t.h.v. huisnr. 7 08-11-2017 kappen boom OLO 3299783
Kasteeltuin westzijde 03-11-2017 kappen boom in kasteeltuin OLO 3291095
(Kasteelplein)
Zandstraat t.h.v. huisnr. 118 03-11-2017 kappen boom OLO 3291141
Aarle-Rixtelseweg 14 01-11-2017 kappen 3 bomen OLO 3216491
Wethouder Van Wellaan 03-11-2017 kappen 2 bomen OLO 3291235
t.h.v. huisnrs. 103 en 107
Schootense Dreef 08-11-2017 kappen 2 bomen OLO 3299797
hoek Haringvlietpad /  08-11-2017 kappen boom OLO 3299677
Rivierensingel naast huisnr.715
Jonker Karellaan 08-11-2017 kappen boom OLO 3299837
nabij Baroniehof 08-11-2017 kappen boom OLO 3299983
Piet van Bokhovenpad 08-11-2017 kappen boom OLO 3299629
Brouwhuis
Houtse Parallelweg  08-11-2017 kappen boom OLO 3299689
t.h.v. huisnr. 7 
Aarle-Rixtelseweg 08-11-2017 kappen 2 bomen OLO 3299715
t.h.v. huisnrs. 20 en 31
Brempad 08-11-2017 kappen 3 bomen OLO 3300013
Leemkuilenweg en  08-11-2017 kappen 3 bomen OLO 3299959
Vogelenzang 
Schootenseweg 08-11-2017 kappen 3 bomen OLO 3299933
Oostdijk 08-11-2017 kappen boom OLO 3300321
Stepekolk t.h.v. huisnr. 5 08-11-2017 kappen boom OLO 3300275
Gerwenseweg 08-11-2017 kappen boom OLO 3299907
Eikenwal, Barrierweg,  03-11-2017 kappen 7 bomen OLO 3291633
Goorsebaan (2x), Lungendonk (2x), 
Rochadeweg
Burgemeester Krollaan 03-11-2017 kappen boom OLO 3291589
t.h.v. huisnr. 58
Europaweg 03-11-2017 kappen boom OLO 3291579
Beukehoutstraat 03-11-2017 kappen boom OLO 3291545
Houtse Parallelweg 03-11-2017 kappen 2 bomen OLO 3291513
Constant Permekelaan 03-11-2017 kappen boom OLO 3291487
Burgemeester van Houtln 08-11-2017 brandveilig gebruik,  OLO 3300441
10A-10B-10-12A-12B-12- 14A-  handelen in strijd met bestemmingsplan
14B-14-16A-16B-16-18A-18B-18
Meijerijhof 27 07-11-2017 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 3294075
Zwanenbeemd t.h.v. huisnr. 7 08-11-2017 kappen boom OLO 3299741
Oeral 18 08-11-2017 vergroten woning OLO 3298039
Hollandhof 61 08-11-2017 maken uitweg OLO 3301551

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:
Prof. Rommelaan, 12, 14,  16-11-2017  oprichten 7 woningen OLO 2765317
14A, 16, 16A,18, 18A

Beroep
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 
gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:
De Veste 03-11-2017  Dickensnight 2017 2017-02569
  (9 en 10 december 2017)
Oude Torenstraat/  27-10-2017  Xmas sing along (22 december 2017) 2017-03279
Van der Brugghenstraat - Stiphout
Sportpark de Braak 7  03-11-2017  Jubileumweekend 50 jaar Helmond Sport 2017-03319
  (10 t/m 12 november 2017) 
Kasteel en directe omgeving  06-11-2017 Kasteel van Sinterklaas 2017 2017-03480
   (10 november 2017 t/m 8 december 2017)

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Houtsestraat 64 09-11-2017 plaatsen overkapping 2017-X0755

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Dortmunderkade 02-11-2017 oprichten 60 appartementen,  OLO 3057795
113 t/m 172 even en oneven  Waterburcht W3 Luyvestein
Helsperdonk 6 03-11-2017 wijziging op verleende vergunning OLO 3185349
  oprichten woning
Keizerin Marialaan 4 03-11-2017 uitbreiden en verbouwen school OLO 3103453
Jan Ettenstraat 41 06-11-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 3201055
Oudartstraat 1 06-11-2017 wijzigen gevel OLO 3150171
Burgemeester Krollaan 35 06-11-2017 maken uitweg 2017-X0716
Steenweg 24 07-11-2017 wijzigen winkel in restaurant OLO 3211159
Varennadreef 1 08-11-2017 plaatsen poort en erfafscheiding OLO 3229727
Engelseweg 208 08-11-2017 vernieuwen reclamezuil OLO 3210465
Kasteeltuin westzijde 08-11-2017 kappen boom in kasteeltuin OLO 3291095
(Kasteelplein)
Wethouder Van Wellaan 08-11-2017 kappen 2 bomen OLO 3291235
t.h.v. huisnrs. 103 en 107
Molenstraat 199 08-11-2017 maken dakopbouw en dakterras OLO 3138183
Zandstraat t.h.v. huisnr. 118 08-11-2017 kappen boom OLO 3291141
Constant Permekelaan 08-11-2017 kappen boom OLO 3291487
Burgemeester Krollaan  08-11-2017 kappen boom OLO 3291589
t.h.v. huisnr. 58 
Houtse Parallelweg 08-11-2017 kappen 2 bomen OLO 3291513
Europaweg 08-11-2017 kappen boom OLO 3291579
Beukehoutstraat 08-11-2017 kappen boom OLO 3291545
Eikenwal, Barrierweg,  08-11-2017 kappen 7 bomen OLO 3291633
Goorsebaan (2x), 
Lungendonk (2x), Rochadeweg 
Peeleik 18 09-11-2017 wijzigen gevel 2017-X1051

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb
Het College van Burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij een melding van een 
wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Heistraat 90 (-108) (AA079401090)
Melder: Gemeente Helmond, afdeling IBOR
Datum: 06-11-2014
Betreft: De wijziging heeft betrekking op de in situ saneringstechniek (wijze van injecteren)

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Willem Prinzenstraat 16A 13-09-2017 realiseren constructieve ingreep in OLO 3193369
  verdiepingsvloer

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.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding
Dutch Filaments BV Grasbeemd 19 Het starten van een bedrijf voor 
  extrusie van kunststof draad.
Stichting Ons Middelbaar Onderwijs Keizerin Marialaan 4 Het veranderen van een 
  onderwijsinstelling.



• 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

Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Helmond 2018 (2)
Burgemeester en wethouders hebben, gelet op artikel 4.1.2, eerste lid, Algemene Plaatselijke 
Verordening Helmond 2008 en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(hierna te noemen: het besluit), besloten:

I. Voor het kalenderjaar 2018 de volgende collectieve festiviteiten aan te wijzen waarop de 
geluidsnormen in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het besluit niet van toepassing zijn,voor 
zover de naleving van deze bepalingen redelijkerwijs niet kan worden gevergd:

 Jaarwisseling: Op 31 december 2017 vanaf 17.00 uur 
  Op 1 januari 2018 tot 12.00 uur
 Carnaval: Op 9 februari 2018 vanaf 17.00 uur
  Op 10 februari 2018 vanaf 10.00 uur
  Op 11 februari 2018 vanaf 10.00 uur
  Op 12 februari 2018 vanaf 10.00 uur
  Op 13 februari 2018 vanaf 10.00 uur
 Koningsdag: Op 26 april 2018 vanaf 13.00 uur
  Op 27 april 2018 vanaf 9.00 uur
 Eindtijden conform APV.
   
II. Dit besluit treedt in werking op 30 december 2017 en geldt tot en met 27 april 2018. 

Vastgesteld bestemmingsplan “ Centrum II – Steenweg 1 (hotel) ”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 31 oktober 2017 het bestemmingsplan 
Centrum II – Steenweg 1 (hotel) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 
16 november 2017 gedurende zes weken ter inzage. 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan ‘Centrum II’, is een voormalige bouwmogelijkheid 
van hotel Westende wegbestemd. Deze bouwmogelijkheid wordt nu weer hersteld.

Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP160096-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 
in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 
openingstijden van de Stadswinkel.  

Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 17 november 2017 gedurende 
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 
 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 
inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. 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. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 
opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Vastgesteld bestemmingsplan “ ’t Hout - Hoofdstraat 66-68 ”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 31 oktober 2017 het bestemmingsplan 
’t Hout - Hoofdstraat 66-68 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 16 
november 2017 gedurende zes weken ter inzage. 

Met dit bestemmingsplan wordt de bij het bedrijf behorende en aanwezige bedrijfswoning tot 
bedrijfswoning bestemd inclusief de bij het bedrijf behorende veiligheidszone – lpg.  

Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP160135-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 
in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 
openingstijden van de Stadswinkel.  

Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 17 november 2017 gedurende 
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 
 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 
inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. 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. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 
opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Binderseind 40 plaatsen dakopbouw op woning OLO 2841119
Horstlandenpark (8) oprichten woning OLO 3124269
Aarle-Rixtelseweg 79 maken 2e uitweg OLO 3152893

Wet geluidhinder
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 
16 oktober 2017, kenmerk IenM/BSK-2017/243960, met toepassing van artikel 90, tweede, 
derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de 
geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van de woningen gelegen aan de wegen 
“Aarle Rixtelseweg, Bakelsedijk, Binderseind, Boerhaavelaan, Burgemeester van Houtlaan, 
Burgemeester van Krollaan, Calsstraat, Caroluslaan, De Wiel, De Zellen, Dorpsstraat, Eikendreef, 
Engelseweg, Floreffestraat, Geldropseweg, Gerwenseweg, Gildenstraat, Hoofdstraat, 
Hoogeindsestraat, Hortsedijk, Jan Ettenstraat, Julianalaan, Kanaaldijk Noord Oost, Kanaaldijk 
Noord West, Kanaaldijk Zuid Oost, Kasteellaan, Kerkstraat Zuid, Kijkduinstraat, Kromme 
Steenweg, Lungendonk, Meester Strikstraat, Mierloseweg, Molenstraat, Nassaustraat, Noord-
Parallelweg, Norbertijnenstraat, Oostende, Oranjestraat, Prins Hendriklaan, Schooneveldstraat, 
Sint Annaplein, Smalstraat, Steenweg, ’t Bijsterveld, Ter Heidestraat, Tiendstraat, Trompstraat, 
Uiverlaan, Veestraat, W. Prinzenplein, Warandelaan, Watermolenwal, Wesselmanlaan, 
Wethouder Ebbelaan en Wilhelminalaan” te Helmond, gemeente Helmond, vanwege de wegen 
“Aarle Rixtelseweg, Bakelsedijk, Binderseind, Boerhaavelaan, Burgemeester van Houtlaan, 
Deurneseweg, Dorpsstraat, Engelseweg, Europaweg N270, Geldropseweg, Gerwenseweg, 
Hoofdstraat, Julianalaan, Kanaaldijk Noord West, Kanaaldijk Zuid West, Kasteel Traverse, 
Mierloseweg, Oostende, Steenweg, Uiverlaan, Watermolenwal en Wethouder Ebbenlaan” 
mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd 
besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de 
geluidsbelasting, vanwege de wegen “Aarle Rixtelseweg, Bakelsedijk, Binderseind, 
Boerhaavelaan, Burgemeester van Houtlaan, Deurneseweg, Dorpsstraat, Engelseweg, 
Europaweg N270, Geldropseweg, Gerwenseweg, Hoofdstraat, Julianalaan, Kanaaldijk Noord 
West, Kanaaldijk Zuid West, Kasteel Traverse, Mierloseweg, Oostende, Steenweg, Uiverlaan, 
Watermolenwal en Wethouder Ebbenlaan”, binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan 
aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Inzage stukken
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 16 november 
2017 gedurende de bezwaartermijn ter inzage:
- Via de website www.helmond.nl/geluid en;
- Bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende 
 werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik 
 willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering 
 Verkeerslawaai (tel. 0348 – 487 450).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten 
hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Bezwaar
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn 
voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene 
wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop 
het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden 
gericht aan:
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
en de gronden van het bezwaar.

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 15 november 2017

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.


