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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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Gemeente gesloten op 25 en 26 mei

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 26 mei zijn alle kantoren van 
de gemeente gesloten. Dat geldt ook voor de Stadswinkel en de Zorgpoort.

U kunt op deze dag de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken 
van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding over 
bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of losliggende stoeptegels, kunt u terecht 
op www.helmond.nl. Museum Helmond is gewoon open.

Milieustraat gesloten op donderdag 25 mei
Donderdag 25 mei is de Milieustraat de gehele dag gesloten. Op vrijdag 26 mei  is 
de Milieustraat extra lang open: open van 8.30 tot 17.00 uur.

Inloopbijeenkomst voor inwoners over 
omleiding N279

Op 23 mei aanstaande is er voor inwoners een inloopbijeenkomst over de 
plannen voor  de N279.  De voorlopige keuze die nu is gemaakt voor het tracé 
wordt toegelicht en er wordt uitleg gegeven over de wijze waarop straks 
het definitieve besluit wordt genomen. De bijeenkomst vindt plaats in zaal 
Traverse (Steenweg 19). Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties zijn 
van 15.00 - 17.00 uur en van 18.00 - 21.00 uur van harte welkom om kennis 
te nemen van de plannen en hierover vragen te stellen.

De provinciale Stuurgroep N279 heeft op 20  april 2017 een voorlopig besluit 
genomen voor de aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten. Voordat dat 
de Stuurgroep een definitief advies afgeeft aan Gedeputeerde Staten van de 
Provincie, wordt de voorlopige voorkeur voorgelegd aan de  gemeenteraden 
van de gemeenten langs de N279. Dat gebeurt eind mei - begin juni. Voor 
die tijd kunnen inwoners, bedrijven en belangenorganisaties tijdens de 
inloopbijeenkomst, kennis nemen van de plannen. Uiteindelijk neemt Provinciale 
Staten van Noord-Brabant het besluit over het definitieve tracé.

Voorlopig besluit N279 
Het voorkeursplan houdt onder meer in dat de N279 2x1 rijstroken met 80 km/
uur blijft. Om de doorstroming en veiligheid op deze provinciale weg voor de 
toekomst te garanderen, worden de  bestaande kruisingen en aansluitingen 
tussen Asten en Veghel ongelijkvloers en kiest de Stuurgroep ervoor om de N279 
bij Helmond om de wijk Dierdonk heen te leggen. Uitzondering hierop vormt 
Veghel waar de Stuurgroep heeft gekozen voor 2x2 rijstroken op het bestaande 
tracé met gelijkvloerse kruisingen.

Leefbaarheid
Door de toenemende drukte krijgt de N279 in de nabije toekomst meer 
problemen met de doorstroming en veiligheid en staat de leefbaarheid in de 
dorpen en wijken langs de provinciale weg onder druk. Om die problemen te 
voorkomen willen de provincie, betrokken gemeenten, Waterschap Aa en Maas 
en Rijkswaterstaat een toekomstbestendige aanpak van de N279. 
Voor de mogelijke oplossingen is onderzocht wat nodig is voor de doorstroming 
van het verkeer. Ook zijn de effecten voor de omgeving voor onder andere geluid, 
natuur, luchtkwaliteit en de gevolgen voor landbouw en recreatie uitvoerig 
onderzocht in de milieueffectrapportage. De kosten van de verschillende 
oplossingen zijn berekend. Op basis van deze onderzoeken heeft de Stuurgroep 
een keuze gemaakt voor dit voorlopig voorkeursalternatief.

Gewijzigde ophaaldag afval

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) wordt er geen afval opgehaald. Dit 
geldt voor het Centrum, de Binnenstad, een gedeelte van Helmond-Oost 
en het grootste gedeelte van Helmond-Noord, met uitzondering van buurt 
Bloem- en Paardenvelden. 

De ophaaldag wordt ingehaald op zaterdag 27 mei. Woont u in een van 
bovenstaande wijken, dan kunt u de grijze container die dag aan de straat zetten. 
Doe dit voor 7.30 uur om te voorkomen dat de vuilniswagen al geweest is.

Oud papier
Op Hemelvaartsdag wordt er ook geen oud papier ingezameld. Woont u in het 
gedeelte van de Rijpelberg waar de papiercontainer normaal op donderdag wordt 
opgehaald? Dan wordt de ophaaldag ingehaald op vrijdag 26 mei. Woont u in 
het gedeelte van Dierdonk waar de papiercontainer normaal op donderdag wordt 
opgehaald? Dan wordt de ophaaldag ingehaald op zaterdag 27 mei.
Twijfelt u? Op DeAfvalApp kunt u zien wanneer bij u het oud papier wordt 
ingezameld. Of neem voor Hemelvaartsdag contact op met het Klant Contact 
Centrum via tel. 14 0492.

Wegafsluitingen wandelvierdaagse en 
NightRun

Op zaterdag 20 mei vindt de NightRun in Helmond plaats, een nachtelijke 
hardloopwedstrijd in het centrum van de stad. Die middag wordt ook de 
wandelvierdaagse afgesloten met de bloemenintocht. In verband met deze 
evenementen zijn er diverse wegafsluitingen.

Voor de wandelvierdaagse/bloemenintocht zijn de volgende wegen van 12.00 
tot 16.30 uur afgesloten: Lorentzstraat, Christiaan Huygenslaan, Boerhaavelaan, 
Van Leeuwenhoeklaan, Warandelaan, Mauritslaan, President Rooseveltlaan, 
Steenweg, Kromme Steenweg en Fr. J. van Thielpark.

Wegafsluitingen avond
Vanaf zaterdagavond circa 18.00 uur tot 24.00 uur zijn er in het centrum van de 
stad diverse wegen afgesloten voor al het verkeer. Van 18.00 tot 20.30 uur gaat 
het om onder andere de Kanaaldijk – tussen Havenweg en Kasteellaan. Vanaf 
20.30 tot 24.00 uur wordt de afzetting uitgebreid en gaat het onder andere om 
de
•  Beatrixlaan, tussen Kanaaldijk en Steenweg
•  Zuid Koninginnewal , tussen Kasteeltraverse en Kluisstraat
•  Kluisstraat, tussen Noord Koninginnewal en Beelsstraat
•  Molenstraat, tussen Beelsstraat en Pastoor van Leeuwenstraat
•  Pastoor van Leeuwenstraat, tussen Molenstraat en Heistraat
•  Heistraat, tussen Pastoor van Leeuwenstraat Binderseind
•  Zuidende, tussen Kluisstraat en Marktstraat.

Bereikbaarheid
Bent u inwoner/ondernemer in het afgesloten gebied? Zet dan uw voertuig 
buiten het afgesloten gedeelte als u deze zaterdagavond nodig hebt. Dit geldt 
ook voor de geparkeerde voertuigen aan de route. Na 24.00 uur worden de 
hekken verwijderd en zijn alle wegen weer toegankelijk.
De parkeergarage Elzas is bereikbaar via de Torenstraat.

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.



Burgemeester en Wethouders van Helmond 17 mei 2017

• 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.

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.

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

Hoofdstraat 91A 08-05-2017 verlengen erfafscheiding OLO 2959503

Brandevoort  04-05-2017  oprichten woning OLO 2959705

Abendonk Oost 

Kavel L3   

Dr. Dreeslaan,  07-05-2017 oprichten woning met bedrijfsruimte OLO 2960413

Bouwkavel 19, 

kad. 738z   

Brandevoort  06-05-2017 oprichten woning OLO 2962093

sectie U 7110 

Ringdijk 20 08-05-2017 uitbreiden bedrijfspand, maken uitweg,  OLO 2947559

  plaatsen reclame 

Prins Hendriklaan 19 09-05-2017 verbouwen woning (draagmuur verwijderen) OLO 2943213

Kerkstraat 44 10-05-2017 vervangen bestaande reclame OLO 2969383

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Binnendijk 9 04-05-2017 plaatsen reclame 
Abendonk 36 04-05-2017 oprichten woning OLO 2753019
Abendonk 30, 4 08-05-2017 oprichten 9 woningen liverdonk OLO 2879951
Vliegenbergdonk 3, 
Heijdendonk 3 t/m 
13 oneven, Lammersdonk 
Veestraat 20 08-05-2017 constructieve wijzigingen winkelpand OLO 2804214
Meester Strikstraat  09-05-2017 maken uitwegen OLO 2860795 D
15, 15A, 17, 17A en 
achterterrein 
links naast nr. 15 
Dr. Knippenberghof 13 09-05-2017 oprichten garage/berging OLO 2870073
Hemelrijksestraat 88 10-05-2017 maken uitweg OLO 2885999 D

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
maandag 22 mei, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Toelichting financiën Wmo en Jeugdhulp
• Integraal huisvestingsplan onderwijs

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

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

Dortmunderkade 36  dichtmaken balkon OLO 2905927

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie  Omschrijving melding

Museum Helmond Kasteelplein 1 Uitbreiding horeca gedeelte

Air Group BV Grasbeemd 15 Starten van een installatiebedrijf in 

  airco- en ventilatiesystemen

Queencakess Markt 47 Starten van een bedrijf in taarten en 

  cupcakes

Aannemings- Kanaaldijk N.O. 104 Het breken van puin gedurende drie 

bedrijf van der Heijden  werkdagen in de periode van 23 mei tot 

Nistelrode B.V.  23 augustus 2017.

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• het parkeerverbod, zoals besloten in verkeersbesluit 1701, in te trekken;

• aan de noordzijde (even huisnummers) van de Haaglaan, vanaf Haaglaan 60 en de 

   Tournooi-straat, parkeerverbod in te stellen door middel van plaatsing van borden.

Nadere 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 de heer N.J.C. Luijten, tel. 0492 – 587 605.

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• het eenrichtingsverkeer wat ingaat ter hoogte van Beelsstraat 4 op te schuiven naar het 

   kruispunt met de Molenstraat door het verplaatsen van borden;

• een laad- en losvoorziening in te stellen door middel van plaatsing van borden.

Nadere 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 de heer N.J.C. Luijten, tel. 0492 – 587 605.

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• In het gebied Induma-oost, dat wil zeggen op de Vlierdensedijk (tussen Lagedijk 

   en Duizeldonksestraat), de Middendijk (tussen Lagedijk en Duizeldonksestraat), 

   de Duizeldonksestraat (vanaf kruispunt met Middendijk tot en met kruispunt Vlierdensedijk), 

   de Lagedijk (ter hoogte van huisnummers 6 t/m 22), de Binnendijk, de 1e Tussendijk, 

   de Buitendijk, de 1e Hogedijk en de 2e Hogedijk, een parkeerverbod in te stellen door middel 

   van plaatsing van borden.

Nadere 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 de heer N.J.C. Luijten, tel. 0492 – 587 605.

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Van Rooi Meat B.V. gelegen aan de Roggedijk 4 te Helmond

Het betreft een wijziging van voorschriften van de eerder verleende vergunning, op verzoek van 

de vergunninghouder, OLO-nummer 2295399.

Ter inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 18 mei 

2017 tot en met 28 juni 2017 ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te 

Helmond.

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een 

afspraak maken

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan 

niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter 

van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.


