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Wegwerkzaamheden N612 van Lierop 
tot Helmond 

De provincie Noord-Brabant voert vanaf maandagochtend 25  september 
tot en met begin november 2017 groot onderhoud uit aan de N612.  De 
werkzaamheden lopen vanaf de rotonde  aan de A67 bij Lierop tot aan de 
komgrens van Helmond. Het werk wordt uitgevoerd door de combinatie Dura 
Vermeer en Ploegam.

Het asfalt van de N612 is toe aan een noodzakelijke onderhoudsbeurt. Ook de 
geleiderail aan de zijde van de Zuid-Willemsvaart moet worden vervangen en 
diverse verlichtingsinstallaties worden energiezuiniger gemaakt. Daarnaast 
worden de lussen en de software  van de verkeerslichten bij de Rochadeweg 
vervangen.

Fases
De werkzaamheden vinden in fases plaats vanaf 25 september tot en met  begin 
november. Dit betekent dat de weggebruiker hinder zal ondervinden op delen 
van de N612. Voor weggebruikers en omwonenden worden omleidingsroutes 
ingesteld, onder andere via de N279. Meer informatie over de uitvoering en 
bijbehorende omleidingen kunt u vinden op www.haalmeeruitdeweg.nl en 
www.helmond.nl.

Ophalen klein chemisch afval

Heeft u nog klein chemisch afval (KCA)? Binnenkort komt de KCA-bus in uw 
wijk langs om het KCA in te zamelen. Wilt u weten wanneer bij u het KCA wordt 
opgehaald? Ga dan naar www.helmond.nl/kca voor het ophaalschema van 2017.

Raadsvergadering
26 september 2017

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 september aanstaande in de raadzaal 
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via 
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar ook een 
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast 
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Verordening Blijverslening Helmond 2017.
• Zienswijze op het eindrapport Bestuurlijke evaluatie Metropoolregio 
 Eindhoven.
• Toewijzen Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) aan Helmond 
 Marketing
• Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost Brabant

Daarnaast staan er enkele hamerstukken op de agenda. Dat zijn onderwerpen 
waar overeenstemming over is en waarover in principe niet gediscussieerd wordt.

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

• 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:

Helsperdonk 6 07-09-2017 wijziging op verleende vergunning  OLO 3185349

  oprichten woning 

Oudartstraat 1 07-09-2017 wijzigen gevel OLO 3150171

Eemstraat 11 09-09-2017 verbreden bestaande uitweg naar  OLO 3188399

  6,00 meter 

Willem Prinzenstraat  13-09-2017 verbouwen woning (o.a. voor kamerverhuur)  OLO 3193369

16A 

Hyacintstraat 2 12-09-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 3193849

De Groene Loper,  14-09-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 2998641

Suikeresdoorn 

Beelsstraat 25 08-09-2017 legaliseren bestaande situatie

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

Ganzewinkel 23 07-09-2017 uitbreiding garage OLO 3168069

Laathoeve 18 09-09-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3140055

Barbara van  11-09-2017 oprichten woning (tweekapper), OLO 3105765

Ravenschotstraat 2   maken uitweg 

Kromme Haagdijk 7 11-09-2017 oprichten woning (tweekapper),  OLO 3104621

  maken uitweg 

Polaris sporthal en  12-09-2017 strijdig gebruik i.v.m. evenement OLO 3088187

zalen Geseldonk  Consumentenbeurs 2017 

Bosselaan 18 12-09-2017 wijzigen berging, plaatsen overkapping 2017-X0811

Thorbeckestraat 2 12-09-2017 oprichten berging en overkapping 2017-X0736

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving:                           Nr. Omgevingsloket:

de Lambertstraat 20 07-09-2017  vergroten woning, plaatsen dakkapel OLO 2670157

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

Molenstraat 191 21-07-2017 plaatsen led display (fietsenstalling) OLO 3108309

Keizerin Marialaan 4 21-07-2017 uitbreiden en verbouwen school OLO 3103453

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving:                           Nr. Omgevingsloket:

Heiakker sectie O 13-09-2017  oprichten woning, maken uitweg OLO 2973807

nr. 3106

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

Barrierlaan 17  plaatsen dak op garage OLO 3047703

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

1 parkeerplaats in de Nassaustraat aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor 

elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal. 

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 de www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het 

besluit kunt u contact opnemen met de heer N. Luijten, tel. 0492 - 587 605.

Vervallen voorkeursrecht plangebied Brandevoort II
Burgemeester en wethouders van Helmond maken, op grond van artikel 9 lid 5 van de Wet 

voorkeursrecht gemeenten (Wvg), bekend dat de aanwijzing in het kader van deze wet voor 

de gronden gelegen in het plangebied Brandevoort II per 21 september 2017 van rechtswege 

komen te vervallen.

Sinds 13 mei 2003 zijn door het college respectievelijk de raad diverse besluiten genomen 

over het voorkeursrecht voor gronden gelegen in het plangebied Brandevoort II. Daarbij zijn 

gronden, benodigd voor de realisatie van Brandevoort II, aangewezen als percelen waarop de 

artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Op grond van artikel 9 lid 1 Wvg is bepaald dat de werkingsduur van het voorkeursrecht eindigt 

10 jaar nadat het bestemmingsplan Brandevoort II in werking is getreden. De werkingsduur 

van het voorkeursrecht in het plangebied Brandevoort II eindigt derhalve op 21 september 

2017 en vervalt hierna van rechtswege. 

Inzage

De mededeling en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 22 september 2017 

gedurende zes weken (tot en met 2 november 2017)  voor een ieder kosteloos ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U 

kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14 0492. De stukken worden dan 

voor u klaargelegd. De stukken kunt u ook inzien via 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



Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende 

bestemmingsplannen: 

1.Rijpelberg – Brouwhuis. 

Het betreft een actualisering van de geldende bestemmingsplannen “Rijpelberg 2007” en 

“Brouwhuis 2007”. Het betreft de woonwijken Rijpelberg en Brouwhuis, globaal gelegen tussen 

de Zuid-Willemsvaart en de Wolfsputter Baan. 

2.Heiakker I. 

Het betreft een actualisering van het geldende bestemmingsplan Heiakker waarin de 

woonbuurt Heiakker en de sportvelden van Brouwhuis zijn gelegen. 

3.De Groene Loper II. 

Het betreft een actualisering van het geldende bestemmingsplan “De Groene Loper/

eerste herziening”. Het plangebied omvat globaal de woonstraten Zoete Kers, Zomereik, 

Suikeresdoorn en Ruwe Berk. 

4.Hoogeind I. 

Het betreft een actualisering van het geldende bestemmingsplan voor het bedrijventerrein 

Hoogeind. Het plangebied is (globaal) gelegen tussen de Deurneseweg, Kanaaldijk Zuidoost, 

Rochadeweg en de Zuid-Willemsvaart. 

5. Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I. 

Het betreft een actualisering van het geldende bestemmingsplan “Binnenstad – Omgeving 

Leonarduskerk”. Het plangebied is (globaal) gelegen tussen de Uiverlaan, Wethouder 

Ebbenlaan, Bakelsedijk en Willem Prinzenstraat.

6. Paraplubestemmingsplanplan zorgvuldige veehouderij. 

Het betreft een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied van Helmond bestemd voor 

agrarische bestemmingen, om hiermee te kunnen voldoen aan de regels van ‘zorgvuldige 

veehouderij’ uit de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant.

7. Paraplubestemmingsplan parkeren. 

Het betreft een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied van Helmond. Vanwege het 

vervallen van de stedenbouwkundige voorschriften in de Bouwverordening is een parapluplan 

nodig om de parkeernormen te blijven regelen en toetsen.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het betreffende ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is 

en ter inzage kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, 

weekblad Traverse, weekblad De Loop en op de gemeentelijke website www.helmond.nl.

Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke 

instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over het voornemen om dit 

bestemmingsplan voor te bereiden.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan 

ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s)   Geboortedatum

 

ACM Senden   27-05-1960

T van den Bogaard   16-03-1956

TNAF Prinsen   30-08-1994

Zegers AL   14-04-1951

M Venrooij   20-05-1967

CAH van de Lisdonk   11-05-1959

EV Aslan   04-09-1996

PF Kramer   06-11-1950

R Arntz   04-07-1997

CHWF Krikke   08-07-1989

NEAA Haazen   10-03-1983

TA van den Heuvel   19-04-1979

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 20 september 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.

• 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


