
Fietsdiefstal? In het zicht, in het licht en dubbel 
op slot

Ook in Helmond worden helaas regelmatig fietsen gestolen. De favoriete 
spots van dieven zijn de bibliotheek, Boscotondo, Zuid Koninginnewal, 
Molenstraat en Station ’t Hout. Ook tijdens evenementen zoals de 
Kasteeltuinconcerten zijn fietsendieven actief. Daar kunnen we samen iets 
aan doen.

We leggen hem vast! Je fiets, bedoelen we dan. En ook de fietsendief. Die leggen 
we vast met camera’s. En als dat niet genoeg is in de politiecel. Zet je fiets in 
het zicht, in het licht en dubbel op slot. Is je fiets toch gestolen? Doe dan altijd 
aangifte. Dat helpt om je fiets terug te vinden en om de dief op te sporen.

Kijk op www.veiligstallen.nl/helmond waar je veilig en gratis je fiets kunt stallen! 

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

Grote schoonmaak? Breng uw textiel naar een 
textielcontainer

Zit uw kledingkast overvol met kleding of schoenen die u nooit meer 
gebruikt? Bijvoorbeeld omdat het niet meer past? Of omdat het versleten 
is? Maak er iemand anders blij mee! Zelfs kapotte kleding kan een tweede 
leven krijgen: 95% van het textiel is herbruikbaar. Als textiel eenmaal bij het 
restafval terecht komt, kan het nooit meer worden gerecycled.

Cijfers
In 2016 hebben we in Helmond samen 466.413 kilo textiel gescheiden. Dat is 
gemiddeld meer dan vijf kilo per inwoner. Daarmee kunnen we samen meer 
dan anderhalf miljoen kilo CO2 besparen. Dat staat gelijk aan ruim acht miljoen 
kilometer autorijden!

Naast een vermindering van de CO2-uitstoot, zorgt het hergebruik van textiel 
ook voor een enorme waterbesparing. Ons waterverbruik zit voor 95% in de 
producten die we kopen. Het maken van een T-shirt kost al snel 2700 kilo water 
en de productie van één kilo katoen kost 10.000 liter water. 

Wat mag er allemaal in de textielcontainer?
Onder textiel verstaan we alles van truien, broeken, sokken tot aan lakens, 
gordijnen en stropdassen. 

P Wat wel? O Wat niet?

P Kapotte of intacte kleding O Matrassen 

P Schoenen O Ernstig vervuild textiel

P Lakens, kussens en dekens O Nat textiel

P Lappen, handdoeken, theedoeken en washandjes O Vloerbedekking

P Stoffen en leren tassen O Tapijten 

P Gordijnen en vitrage

P Petten

P Riemen

P Sjaals, handschoenen en mutsen

P Stropdassen 

Het recyclen van textiel bespaart dus veel geld, CO2-uitstoot en water. Daarom is 
het landelijke doel gesteld om de textielinzameling naar zeven kilo per inwoner 
te verhogen. Helpt u ook mee?

Textielcontainers in Helmond
Wilt u weten waar de textielcontainers bij u 
in de buurt staan? Kijk dan op de kaart bij
www.deafvalapp.nl. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 25 juli 2017, 8 augustus 
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

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

Korps
Divisie of district
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• 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:

Liverdonk, kavel L29 06-07-2017 oprichten woning OLO 3073129

kruising Vogelenzang -  06-07-2017 oprichten zonnecollectorenveld OLO 3077345

Veedrift

de Lambertstraat 20 10-07-2017 vergroten woning, plaatsen dakkapel OLO 2670157

Heistraat 98 11-07-2017 plaatsen overkapping op dakterras OLO 3086329

Jan de Withof 126 12-07-2017 vergroten garage OLO 3087857

Groningenhof 24 12-07-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3088619

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

Rijnlaan 255 07-07-2017 plaatsen dakkapel  (verhogen nok) OLO 3047389

Burgemeester Krollaan 35 11-07-2017 oprichten woning OLO 2993469

Markt 211 11-07-2017 wijzigen gebruik pand begane grond OLO 2972561

Vossenbeemd 107 12-07-2017 vergroten bedrijfspand OLO 2935119

Bruhezerweg 8 12-07-2017 maken 2e uitweg OLO 2394127

Oude Huys 39 13-07-2017 vergroten woning,  OLO 3056185

  oprichten berging en overdekt terras

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

Hoek Zandstraat -  18-05-2017 maken 2 uitwegen OLO 2986419

1e Indumaweg

Bruhezerweg 11 13-03-2017 veranderen en vergroten woning OLO 2853039

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.

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

Schovenhorstweide 2 maken uitweg OLO 2984673

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Vlamovenweg 4 20-07-2017 gebruiksvergunning kinderdagverblijf OLO 2923007

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u 

een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14 0492. 

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent 

het ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een 

afspraak worden gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder 

telefoonnummer 0492-58 75 06).

RECTIFICATIE Ingediende omgevingsvergunningaanvraag (1)
De rectificatie betreft de volgende wijzigingen: sectie-letter in projectlocatie (B i.p.v. G) en 

projectomschrijving. Het betreft kappen bomen voor aanleg fietspad Vogelenzang i.p.v. aanleg 

fietspad Molenven.

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

percelen B2881,  04-07-2017 kappen bomen voor aanleg OLO 2900907

B3845, B2876, B0832,   fietspad Vogelenzang

B0833, B0834, B0835, 

B00535

Kennisgeving beschikking milieuneutraal wijzigen (2)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Van Lieshout Snacks B.V., Achterdijk 17 in Helmond.

Het betreft een omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe productielijn, 

OLO-nummer 2931667.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juli 2017 tot 31 augustus 2017 ter 

inzage bij de Stadswinkel Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u 

vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Binnen zes weken na verzending van het besluit d.d. 11 juli 2017 kan door belanghebbenden 

bezwaar worden ingediend ten aanzien van het besluit.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Stiphout - Molenven 
(sportpark en natuurpoort)

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 30 mei 2017 het bestemmingsplan 

‘Stiphout - Molenven (sportpark en natuurpoort)’, gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van 

het ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 20 juli 2017 gedurende zes weken 

ter inzage. 

Het betreft hier het sportpark, het realiseren van een natuurpoort en het aanleggen van een 

parkeerterrein aan de Molenven.

Inzage plan

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

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP140135-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 

afspraak, via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Algemeen

-  De tekst Ecologische Hoofd Structuur (EHS) wijzigen in de nieuwe benaming Natuur 

 Netwerk Brabant (NNB). 

Toelichting

- Paragraaf 2.3 Ruimtelijke structuur: Wijzigen minimummaat bosstrook van ‘20’ in ‘25’ meter.

- Paragraaf 5.2.4 Compensatieplan: Aanpassen van de toelichtende kaartjes van de 

 compensatieopgave, de compensatielocatie en de tabel.

Planregels

- Artikel 13.2 verwijderen in verband met het automatisch vervallen van de 

 gebiedsaanduidingen bij vaststelling.

Verbeelding

- Verbeeldingen aanpassen aan de extra compensatieopgave en vervallen van de 

 gebiedsaanduiding.

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, 

bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 21 juli 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;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

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. 

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 19 juli 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.


