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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

400 bladkorven vanaf eind oktober

Vanaf eind oktober staan er 400 bladkorven verspreid door Helmond. 
Daarnaast zet de gemeente extra mensen met veegmachines en bladblazers 
in. U kunt helpen overlast in uw buurt te voorkomen door bladafval (geen 
takken of GFT) in de bladkorven te deponeren.

De bladkorven blijven, afhankelijk van de bladval, tot ongeveer eind december 
staan. Elke week worden ze minimaal één keer geleegd. Wilt u schade aan een 
van de bladkorven melden? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met 
het Klant Contact Centrum via 14 0492. 

Verkiezingen 2018: 
informatieavond voor politieke groeperingen

Speciaal voor bestaande en nieuwe politieke partijen en groeperingen 
organiseert de gemeente Helmond op dinsdag 24 oktober een 
informatieavond. Houdt u zich bezig met de kandidatenlijst van uw politieke 
partij of groepering en wilt u meer weten over wat u allemaal moet doen om 
als politieke partij deel te nemen aan de verkiezingen? Kom dan naar deze 
bijeenkomst.

U krijgt informatie over onder andere registratie van aanduidingen, 
ondersteuningsverklaringen, kandidaatstelling, uitslag, zetelverdeling, 
benoeming en over de planning van alle stappen die u in dit proces moet nemen.

De informatieavond begint om 19.30 uur in het bestuurscentrum Boscotondo 
(F.J. van Thielpark).



• 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

Inloopavond ontwerpplan Havenpark op 23 oktober

Maandag 23 oktober vindt er een inloopavond plaats, waar het voorlopige 
ontwerp van het Havenpark is in te zien. Vorig jaar hebben inwoners 
uit Helmond meegedacht over het vernieuwde centrum van Helmond. 
Een belangrijk vervolg is de aanleg van het Havenpark op het oude 
Obragasterrein. De grote lijnen voor het ontwerp zijn klaar, maar de 
gemeente hoort graag uw mening voordat het plan definitief wordt. 

Het doel van dit Centrumperspectief is om een aantrekkelijk centrum te creëren 
en te behouden voor iedereen die er woont, werkt, onderneemt of te gast is. 
Het Havenpark wordt een groene plek midden in het centrum voor ontmoeten, 
relaxen of juist actief bezig zijn. 

Komt u ook naar de inloopavond?
De inloopavond vindt plaats op maandag 23 oktober, tussen 19.00 tot 21.00 
uur, in zaal Traverse aan de Steenweg 19. Aanmelden is niet nodig. Iedereen is 
welkom.
 
Tijdens de avond wordt er tweemaal dezelfde presentatie gehouden over 
het ontwerp van het Havenpark om 19.00 en om 20.00 uur. Daarnaast staan 
er panelen waarop het plan met sfeerbeelden wordt toegelicht. U kunt 
vrij binnenlopen om het ontwerp te bekijken en er zijn medewerkers van 
de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook kunt u uw 
opmerkingen achterlaten op een invulformulier.

Het ontwerp alvast inzien?
Vanaf 16 oktober kunt u de voorlopige plannen digitaal vinden op 
www.helmond.nl/raadscommissies bij de bijlagen van de commissievergadering 
B&E van 26 oktober 2017.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 23 oktober, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Pitches zorgaanbieders: ORO en Combinatie Jeugdzorg 
2. Stadslab en Sociaal Innovatief Fonds

Commissie Omgeving
Donderdag 26 oktober, 19.00 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie Centrumperspectief
2. Presentatie Integrale Strategie Ruimte, Ruimtelijke Agenda de Peel en Agenda 
Stedelijk Gebied

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

Bekendmakingen

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

Bezemheide 12 05-10-2017 vergroten woning OLO 3236167

Havenweg hoek Kanaaldijk N.O. 02-10-2017 tijdelijk afwijken bestemmingsplan 

Sectie T, perceelnummer  05-10-2017 oprichten bedrijfshal OLO 3232885

Heibloemweg 1 07-10-2017 uitbreiding bedrijfspand OLO 3240083

Heibloemweg 1 07-10-2017 Brandveilig gebruik bedrijfspand OLO 3240135

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

Moerdonksvoort 4 08-10-2017 oprichten dakkapel (voorzijde) OLO 3240669

Heistraat, Gerardusplein,  09-10-2017 oprichten woningen woonplein OLO 3241761

Blinkertsestraat, en Toon van de   Heistraat

Laarstraat, Woonplein Heistraat 

Lage Dijk 26 10-10-2017 vergroten bedrijfshal OLO 3044369

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



• 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.

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

Dr. Dreeslaan 222 06-10-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 3069635

Vlamovenweg 22 11-10-2017 oprichten kantoor met bedrijfsruimte OLO 2839145

Drie Eikenbeemden 9 12-10-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3215603

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

Groningenhof 24 12-10-2017  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3088619

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

Liverdonk, kavel L3A  oprichten woning (kavel l3a) OLO 3146733

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

Aarle-Rixtelseweg 79 22-08-2017 maken uitweg OLO 3152893

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.

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

Jan de Withof 126 06-10-2017 vergroten garage OLO 3087857

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

Dorpsstraat 87A 02-10-2017  All Cars United (8 oktober 2017) 2017-03558

winkelcentrum  06-10-2017  Pietendag Brandevoort 2017-03735

Brandevoort/Markthal  (25 november 2017)

Berkendonk 91 22-09-2017  ATB Helmtocht Tourclub ‘81  2017-03527

  (22 oktober 2017)

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Dorpsstraat 87A 06-10-2017 All Cars United (8 oktober 2017) 2017-03558

Berkendonk 91 10-10-2017 ATB Helmtocht Tourclub ‘81 2017-03527

  (22 oktober 2017)

Winkelcentrum Brouwhorst 12-10-2017 Inhalen Sinterklaas (18 november 2017) 2017-03530

Kanaaldijk en Markt +   12-10-2017 Intocht Sint Nicolaas Helmond 2017 2017-02962

optocht  (19 november 2017)

Ontwerpbestemmingsplan De Groene Loper II
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 De Groene Loper II met ingang van 19 oktober 2017 gedurende zes 

weken door een ieder kan worden ingezien.

In het kader van de actualiseringsplicht is voor het geldende bestemmingsplan “De Groene 

Loper, eerste herziening” een nieuw conserverend bestemmingsplan gemaakt, “De Groene 

Loper II”. Hiermee wordt dit deel van De Groene Loper 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.0794.1600BP170153-1000. 

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 De Groene Loper II. 

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.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

St. Trudostraat  2 10-10-2017  brandveilig gebruik (kinderopvang) OLO 2450607 D

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.

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 18 oktober 2017

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district
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