
Carnaval in Helmond

Tijdens Carnaval zijn er diverse festiviteiten in Helmond. De grootste 
carnavalsoptocht trekt door het centrum van de stad. Er zijn ook optochten 
in Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis.

Tijdens de optochten en bij andere festiviteiten zijn er wegen afgesloten. 
De gemeente roept weggebruikers op tijdens de carnavalsdagen extra alert 
te zijn en rekening te houden met grote wandelende groepen (met kinderen). 
De wegafsluitingen worden aangegeven met verkeersborden of begeleid door 
verkeersregelaars. Met de gebruikelijke gele borden worden de omleidingsroutes 
aangegeven. Let goed op de borden en volg de aanwijzingen van de 
verkeersregelaars op, zodat Carnaval veilig kan verlopen.

Centrum
In het centrum van Helmond zijn een gedeelte van de Kanaaldijk Noord-West en 
een deel van de Steenweg afgesloten voor alle verkeer van zaterdag 25 februari 
11.00 uur tot woensdag 1 maart 6.00 uur, behalve op maandag- en 
dinsdagochtend. Het verkeer wordt omgeleid via Eikendreef, Europaweg, 
Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan en Julianalaan. Tijdens de optocht in 
Helmond-Centrum zijn diverse straten afgesloten tussen 8.00 en 17.00 uur. 
Het verkeer wordt omgeleid via Eikendreef, Europaweg, Boerhaavelaan, 
Jan van Brabantlaan en Julianalaan. 

Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis
Op zaterdag 25 februari van 11.30 tot 16.00 uur zijn in Mierlo-Hout de Houtse 
Parallelweg, Hoofdstraat, Slegersstraat (tussen Hoofdstraat en Sjef Remmenlaan) 
en de Kastanjehoutstraat afgesloten. In Stiphout zijn tussen 13.00 en 16.00 uur 
de Dorpsstraat (tussen Mr Strikstraat en Elsdonk), Meester Strikstraat, 
Wevestraat, Van Heijnsbergenstraat, en delen van Elsdonk en Kloosterstraat 
afgesloten. In Brouwhuis zijn op maandag 27 februari enkele straten afgesloten 
van 12.00 tot 16.30 uur.

Ook tijdens Carnaval is Helmond Fris
Ook tijdens Carnaval geldt dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mogen 
drinken. De gemeente voert tijdens Carnaval controles uit. Er kunnen zowel 
controles plaatsvinden in cafés als op straat. Als een jongere onder de 16 jaar 
wordt betrapt op alcohol drinken of op het in bezit hebben van alcohol op straat, 
kan hij of zij een boete krijgen van € 45,-. Voor 16- en 17-jarigen is de boete € 90,-. 
Blijf dus fris als je nog geen 18 bent.

Gemeentelijke kantoren gesloten tijdens Carnaval

Tijdens Carnaval zijn de kantoren van de gemeente gesloten op maandag 27 
en dinsdag 28 februari. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. De gemeente is op 
deze twee dagen telefonisch niet bereikbaar.

Omdat de Stadswinkel twee dagen langer gesloten is, kunt u op woensdag-
ochtend 1 maart zonder afspraak binnen lopen voor geboorte- en 
overlijdensaangifte. Dit geldt alleen voor deze aangiften. Voor andere zaken, 
bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, moet u wel 
gewoon een afspraak maken. Tijdens de Carnavalsdagen kunt u een afspraak 
maken via www.helmond.nl.

Melding doorgeven
Wilt u tijdens Carnaval een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de 
weg, losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting, dan kan dat ook via 
www.helmond.nl.

Telefonisch niet bereikbaar
De gemeente is tijdens Carnaval telefonisch niet bereikbaar. Heeft u vragen over 
zorg en ondersteuning? Kijk dan op 
https://www.helmond.nl/zorgenondersteuning. Daar vindt u antwoord op veel 
gestelde vragen.

SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jeugdigen kunnen in geval van een crisis met een 
jeugdige contact opnemen met SpoedvoorJeugd, telefoonnummer 088 - 0666 
999. SEZ is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is alleen 
te bereiken voor crisissituaties.

Afval wordt gewoon opgehaald
Op maandag 27 en dinsdag 28 februari wordt het afval gewoon opgehaald. 
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 is ook normaal geopend, op zaterdag van 8.30 
tot 16.00 uur en op maandag en dinsdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Onderhoud Stiphoutse bossen 

De Stiphoutse bossen worden in februari en maart uitgedund. 
De werkzaamheden passen in het beheerplan voor de bosgebieden van 
de gemeente Helmond. Doel is om meer variatie en afwisseling in de 
Helmondse bossen te brengen. In een combinatie van natuur, recreatie en 
houtproductie. 

Door bomen weg te halen krijgen andere bomen ruimte om beter te groeien. 
Daar waar veel dezelfde boomsoorten staan, worden open plekken gemaakt. 
Op deze plaatsen groeien kruiden en struiken. Zo ontstaat meer variatie. 
Ook hebben bomen hier de kans zich te verjongen. Deze jonge boompjes groeien 
uit tot volwassen bomen, waardoor de open plek weer dichtgroeit. 
De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gedragscode bosbeheer.

Overlast voor bezoekers
Als bezoeker van de Stiphoutse bossen kunt u mogelijk overlast ondervinden. 
Paden worden tijdelijk afgesloten of zijn moeilijker begaanbaar. De gemeente 
probeert de overlast tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden 
hangt ter plekke informatie om bezoekers te informeren.  

Blijf op de hoogte met overheid.nl

Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben op 
uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl. 

Daarop staan alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen 
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) . Bijvoorbeeld  bestemmingsplannen 
en plaatselijke regelgeving. U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de 
e-mailservice. U geeft uw postcode op en ontvangt automatisch besluiten en 
andere berichten over uw straat of buurt. 
Aanmelden kan via https://zoek.overheid.nl/

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op 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

Doe mee met het Stadsleerbedrijf

De 100ste deelnemer van het Stadsleerbedrijf is gestart bij woonzorg-
centrum Savant Alphonsus. Zij helpt mee bij crea-middagen van ouderen. 
Het aantal deelnemers van het Stadsleerbedrijf groeit nog iedere week.  
Wilt u ook graag ervaring opdoen bij een maatschappelijke organisatie of 
vereniging in Helmond? Meld u dan aan bij het Stadsleerbedrijf. 

Mogelijke activiteiten 
• Meehelpen met activiteiten voor ouderen of bij een disco-avond voor jongeren  
• Onderhoud doen aan de skatebaan in de wijk
• Meehelpen in de keuken of gastvrouw/heer in een wijkhuis
• Helpen met leuke activiteiten bij een woonzorgcentrum
• Maatje zijn voor iemand die zelf geen boodschappen kan doen
• En nog veel meer.

Leren, ontwikkelen en ontmoeten
Het Stadsleerbedrijf is er voor mensen die niet op korte termijn aan het werk 
kunnen. Het Stadsleerbedrijf biedt ook ondersteuning zoals taalcoaching. 
Wanneer u zich aanmeldt, kijkt een coach samen met u naar een passende 
leerplek. Daar kan u ervaring opdoen, een certificaat halen en nieuwe mensen 
leren kennen. Ook organisaties met leerplekken kunnen zich aanmelden.   

Meer informatie
Heeft u vragen over het Stadsleerbedrijf of lijkt het u leuk 
om deel te nemen? Neem contact op met 
stadsleerbedrijf@levgroep.nl of bel 0492 59 89 89. Of kijk op 
www.facebook.com/Stadsleerbedrijf. U kunt ook 
binnenlopen tijdens het inloop café bij de LEVgroep, elke 
dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur.  

Bekendmakingen

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

Gerwenseweg 50 13-02-2017 loods gedeeltelijk gebruiken als 2017-X0151

  bedrijfsruimte (opslag en kantoor)

Heistraat 108A-108 10-02-2017 herstellen constructie OLO 2798562 D

Looisehoeve 15 en 23 15-02-2017 maken 2 uitwegen  2017-X0169

de Bergen 92 15-02-2017 plaatsen dakkapel met airco-unit OLO 2806760 D

Schutterslaan 10 16-02-2017 oprichten carport OLO 2809186 D

Beemdweg 19 16-02-2017 oprichten woonwagen 2017-X0176

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

Vechtstraat 25 wijzigen bestemmingsplan i.v.m. kamerverhuur 5 personen 2016-X1020

Mierloseweg 1B vernieuwen gehele leiendak OLO 2736117 D

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

Looisehoeve 23 13-02-2017 (maken uitweg) en plaatsen poort OLO 2754597 D

Molenstraat 58 14-02-2017 Plaatsen reclame 2016-X1157

Calsstraat 50 16-02-2017 plaatsen carport zijgevel OLO 2752143 D

Traverse kadastraal 16-02-2017 plaatsen damwand OLO 2699911 D

G 1691

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

Prof. Oudlaan 14 14-02-2017  plaatsen dakkapel OLO 2782056 D

Iepehoutstraat 22 15-02-2017  plaatsen aanbouw OLO 2788430 D

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

Automotive Campus 30 20-01-2017 uitbreiding CNG capaciteit OLO 2457699 D

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

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

’t Hout - Hoofdstraat 66-68. De bestaande woning wordt bestemd als bedrijfswoning.

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

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan 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.

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

achter Dorpsstraat 43 26-12-2016 aanvraag uitweg/inrit OLO 2717947 D

(perceel B 4145)

Automotive Campus 30 05-12-2016 plaatsen gascompressor op OLO 2664131 D

  dakconstructie

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.

Actualisatie en deregulering reclameregels gemeente Helmond
Burgemeester en wethouders hebben op 10 januari 2017 besloten de actualisatie en 

deregulering van de reclameregels, inhoudende een wijziging van de reclamerichtlijnen uit de 

Welstandsnota Gemeente Helmond 2013 en een wijziging van artikel 4.4.2 van de Algemene 

plaatselijke verordening Helmond 2008, ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Ter inzage

De hierop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van donderdag 23 februari 2017 

tot en met donderdag 6 april 2017 ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te 

Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch 

maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Zienswijzen

Gedurende deze ter inzage termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden hun zienswijzen 

omtrent de ontwerpnota schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 

dienen te worden gericht aan Burgemeester en wethouders, p/a Team Vergunningen, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak 

maken bij de afdeling Dienstverlening (iedere werkdag te bereiken tussen 9:00 en 12:30 uur via 

telefoonnummer 14 04 92).

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen geen bekend 

adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). Het college van B&W heeft het 

voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende 

bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen in Nederland 

staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen 

kan hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies, enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

F. Bouzka 16-08-1991

F. El Idrissi 29-05-1994

A. Issa 01-01-1952

DPJ Permentier 26-01-1983

AMA Bogers 25-02-1961

A de Zwart 09-01-1956

M. Ziemnik 20-05-1991

R.R. Nanhekhan 22-03-1971

B Esgin 27-02-1965

A Aydoğan 17-09-1998

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

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.

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 22 februari 2017


