
26 maart publieksdag Automotive Week

Op zondag 26 maart opent de Automotive Campus in Helmond haar deuren 
voor het publiek. Tijdens deze dag kan jong en oud de mobiliteit van de 
toekomst zien en ervaren tijdens bijzondere demonstraties op de N270 en de 
Automotive Campus. De toegang is gratis. 

Tijdens de dag zijn tal van demonstraties en doe-activiteiten gepland. 
Denk aan slimme, zelfrijdende auto’s die communiceren met andere voertuigen 
en systemen langs de weg. Ook kunnen bezoekers een kijkje nemen in een 
verkeers- of innovatiecentrale of mobiliteit van de toekomst in virtual reality 
ervaren. Bezoekers kunnen meerijden in slimme en schone voertuigen, 
simulatoren uitproberen en experimenteren met techniek. Zo is er een Solar Car 
voor het hele gezin, zuinige elektrische auto, elektrische formule I auto en een 
futuristische, elektrische motor. 

Storm world tour
Bezoekers kunnen presentaties bijwonen van de verschillende TU/e 
studententeams of de innovaties en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit 
vandaag en in de toekomst. STORM Eindhoven heeft ‘s werelds eerste elektrische 
touring motor ontwikkeld en is in 80 dagen de wereld rond gegaan. Voor het 
team is elektrisch vervoer de volgende stap op weg naar een duurzame toekomst. 
Het team neemt bezoekers mee op reis naar STORM World Tour met prachtige 
beelden. 

Kindercollege
Tijdens een kindercollege vertelt Maarten Steinbuch (hoogleraar TU/Eindhoven) 
aan kinderen vanaf 8 jaar alles over slimme en schone auto’s van de toekomst. 
Kinderen kunnen allerlei technische proefjes doen in een experimenteerruimte. 

Afsluiting A270/N270
In verband met de E-parade tijdens de publieksdag is de A270/N270 op zondag 
26 maart van en naar Eindhoven op verschillende momenten afgesloten. Tijdens 
het evenement wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. De omleidingsroutes 
worden met gele borden aangegeven. 

Meer informatie over het programma van de publieksdag vindt u op 
www.automotiveweek.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/milieustraat voor het ophaalschema van 2017.

27 maart inloopavond Oranjekade voor direct 
omwonenden

Maandag 27 maart organiseert de gemeente in samenwerking met  Rezidenz 
een inloopavond speciaal voor direct omwonenden van het AH-XL terrein. 
Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Tijdens deze avond gaat het 
onder andere over de aansluiting op de centrumvisie, de structuur van het 
plan en de procedurele zaken. 

Voor geïnteresseerden die in Oranjekade willen kopen of huren wordt in juni of 
juli een aparte informatieavond gehouden, waar nieuwe informatie beschikbaar 
zal zijn. Denk hierbij aan plattegronden, tekeningen, prijzen en planning van de 
bouw. 

Twee weken geleden heeft het college aangegeven positief te staan tegenover 
de nieuwe plannen voor het AH-XL terrein. Op de locatie tussen de Kanaaldijk 
Noordoost, Oostende, de Torenstraat en de Waardstraat wordt het plan 
Oranjekade gerealiseerd. 

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en een uitnodiging ontvangen 
voor de informatieavond in juni/juli, schrijft u zich dan in via 
www.oranjekadehelmond.nl. 

Voorlichtingsavond lastige pubers

Wilt u weten waarom pubers soms lastig gedrag vertonen en waarom ze dit 
moeilijk kunnen veranderen, kom dan naar de voorlichtingsavond
‘Hoe overleef ik mijn puber?’ Deze avond vindt plaats op 11 april van 19.00 
tot 21.30 uur in wijkhuis Westwijzer.

U krijgt onder andere antwoord op vragen over computergebruik, beïnvloeding, 
pesten en social media-gebruik onder pubers. Een jeugdarts vertelt over de 
ontwikkelingen in het brein tijdens de pubertijd.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze (gratis) puberavond op www.cjghelmond.nl. 
Of u stuurt een mail naar gezinsenjongerencoaches@helmond.nl. 
De bijeenkomst wordt georganiseerd door GGD Brabant-Zuidoost, LEVGroep, Halt 
en gemeente Helmond.

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

Gezocht: voorzitter Urgentiecommissie 
Stedelijk Gebied Eindhoven

Namens de gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven, de daarin werkzame 
woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. 

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (de gemeenten Best, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en 
Waalre) geldt een urgentieregeling met regels voor het verhuren van woningen 
met voorrang aan urgent-woningzoekenden. Aanvragen voor urgentie worden 
voorgelegd aan een onafhankelijke Urgentiecommissie. 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter die vanuit een maatschappelijke 
betrokkenheid de behandeling van zaken in de urgentiecommissie in goede 
banen wil leiden. De commissie vergadert in principe een dagdeel per twee 
weken, afhankelijk van het aantal urgentieaanvragen. Gezien de extra taken van 
de voorzitter neemt dit zo´n drie dagen per maand in beslag. Er is een beperkte 
vergoeding voor deze functie

Een volledig profiel en achtergrondinformatie vindt u op 
www.veldhoven.nl/vacatures. U kunt reageren tot 3 april 2017 via 
werken@veldhoven.nl.

Eigenaren verantwoordelijk voor veilige balkons

Eerder deze maand bleek er in Breda een probleem te zijn met de 
constructie van enkele balkons. Uit voorzorg mogen bewoners daar 
voorlopig geen gebruik van maken. Het is goed om te weten dat eigenaren 
zélf verantwoordelijk zijn voor de staat van hun gebouw. Denk aan 
woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren. 

De gemeente Helmond heeft hen midden vorig jaar nog eens op die 
verantwoordelijkheid gewezen. Dat heeft tot allerlei extra inspecties geleid. 
Tot nu toe zijn er geen verontrustende signalen in Helmond bekend.

Heeft u twijfels over de staat van uw eigen balkon? Stap naar de eigenaar van het 
gebouw en laat weten dat u zich zorgen maakt. Het is aan de eigenaar om dat 
vervolgens met u te bekijken en zo nodig extra te laten controleren. 
Wordt er geen actie genomen op uw signaal, dan kunt u altijd nog naar de 
gemeente stappen, omdat wij een toezichthoudende rol hebben richting de 
eigenaren. Mail in dat geval even naar gemeente@helmond.nl of bel met 14 0492.

Bekendmakingen

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

Rijpelberg 8 09-03-2017 tijdelijk huisvesten 62 fokzeugen OLO 2848839 D

Dorpsstraat 24F 09-03-2017 optoppen afscheidingsmuren OLO 2566999 D

Beukeliusstraat 15 09-03-2017 herbouw bijgebouw OLO 2851351 D

Maaslaan 218 12-03-2017 aanvraag inrit/uitweg OLO 2854815 D

Hamsterstraat 2 13-03-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2855531 D

Binnendijk 9B 14-03-2017 plaatsen reclame 

Elandlaan 38 13-03-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2855315 D

Bruhezerweg 11 13-03-2017 vergroten woning (voorzijde) OLO 2853039 D

Mierloseweg 31 13-03-2017 plaatsen geneesmiddelenautomaat OLO 2857459 D

  in voorgevel

Paltrokmolen 11 14-03-2017 oprichten mantelzorgwoning OLO 1465794 D

Constant 14-03-2017 plaatsen tuinhekje (voorzijde) OLO 2809008 D

Permekelaan 22

Meester Strikstraat 15-03-2017 maken uitwegen OLO 2860795 D

15, 15A,17,17A en

achterterrein links naast nr. 15 

Laathoeve kavelnr.  14-03-2017 oprichten woning kavel S57 en S58 OLO 2734867 D

S57 en S58

Dorpsstraat 55B 16-03-2017 ontheffing bestemmingsplan 

Gerwenseweg 43 16-03-2017 uitbreiding bedrijfspand OLO 2863163 D

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

Burgemeester Krollaan 62 13-01-2017 renovatie woning OLO 2748541 D

Engelseweg 127 19-01-2017 verzoek ontheffing OLO 2713505 D

  bestemmingplan ivm

  verhuizingsuper sociaal

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.

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

Beelsstraat 25  09-03-2017 legaliseren bestaande situatie OLO 2601619 D

Aalbersestraat 30 15-03-2017 oprichten nieuwe schuur OLO 2668119 D

Vilsterendreef 25 15-03-2017 vergroten woning OLO 2792116 D

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

Wolfstraat 136 13-03-2017 vergroten woning aan de achtergevel OLO 2790328 D

Stepekolk kavel S77 14-03-2017 oprichten woning OLO-2654405

Blinkertsestraat 32  14-03-2017 oprichten trafohuis OLO 2769872 D

Neerwal 15-03-2017 oprichten 13 woningen de veste blok 10 OLO 2643313 D

Rector Heuvelsstraat 16 15-03-2017 plaatsen dakkapel 2758951 D

Hortsedijk 41   herbouwen garage 

vogelenzang,  15-03-2017 kappen 3 bomen OLO 2807056 D

Stiphout-Zuid

Gasthuisstraat 18 15-03-2017 vergroten woning OLO 2774046 D

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

1 parkeerplaats op de Groningenhof aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor 

elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal.

 

Meer 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 Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

1 parkeerplaats op Nieuwveld ter hoogte van19B aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen 

bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal.

 

Meer 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 Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

Wet bodembescherming (Wbb)
Gamma Onroerend Goed (helmond) B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met 

het evaluatieverslag van de bodemsanering (fase 4) voor de locatie Binnen Parallelweg 27 

(Vlisco) te Helmond (locatiecode: AA079400022). Het College van B&W heeft besloten om in 

te stemmen met het evaluatieverslag van de bodemsanering ter plaatse van het voormalig 

laboratorium en hydrosulfietafdeling (fase 4). Fase 4 van de bodemsanering beschouw ik 

hiermee als afgerond.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 22 maart tot 3 mei 2017 in te zien bij team Expertise 

en Ontwerpen gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is 

alleen mogelijk op afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 3 

mei 2017). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ HELMOND. Het bezwaarschrift kan 

ook digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot 

het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA DEN HAAG.

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 maart 2017


