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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

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.

Aanmelden kandidaten voor 
lintje in 2018 
Het is een goede traditie dat verdienstelijke 
inwoners in aanmerking komen voor een koninklijke 
onderscheiding. Veelal gebeurt dat rond de viering 
van Koningsdag. Dat vraagt voorbereidingstijd. De 
burgemeester van Helmond roept daarom nu iedereen 
op geschikte kandidaten onder haar aandacht te 
brengen. Hieronder vindt u meer infor-
matie over de criteria en de aanvraagprocedure.

Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dat kan op twee 
manieren:
a)  iemand moet zich geruime tijd voor de samenleving hebben ingespannen of 
      anderen hebben gestimuleerd (bijv. vrijwilligerswerk);
b)  iemand heeft een of meer bijzondere prestaties geleverd of werkzaamheden 
      verricht die voor de samenleving bijzondere waarde hebben.

Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand in zijn hoofdfunctie (werk) gedecoreerd 
wordt, maar alleen wanneer de bijzondere verdiensten ook betekenis hebben 
voor de samenleving en niet enkel voor de betreffende onderneming of instelling.

Beoordeling
Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke 
onderscheiding heeft het Kapittel voor de Civiele Orden een belangrijke 
adviestaak. Dit adviesorgaan toetst alle ingediende aanvragen.

Aanvraagprocedure
Bent u van oordeel dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en 
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond 
een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke 
onderscheiding. Dat doet u met een goed onderbouwde brief, vergezeld van 
adhesiebrieven. Via de site www.lintjes.nl kunt u een voordrachtformulier 
downloaden dat u hier bijvoegt. Een decoratievoorstel moet u vóór 1 juli 2017 
sturen naar de burgemeester van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Informatie
Meer informatie over het aanvragen van een koninklijke onderscheiding kunt 
u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh of bij de heer J. Couwenberg via 
telefoonnummer 0492 - 58 71 40. Ook vindt u informatie op www.lintjes.nl.

Tussentijdse aanvragen
In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om door het jaar heen voor een 
verdienstelijke Helmondse inwoner een koninklijke onderscheiding aan te vragen. 
Dat verzoek richt u eveneens aan de burgemeester van Helmond (zie boven). 
Hou daarbij rekening met een procedure van minimaal 5 maanden tot aan de 
beoogde uitreikingsdatum.

ELE Rally in Helmond

Op vrijdagavond 26 mei wordt er weer een klassementsproef van de ELE 
Rally verreden op en rond de Automotive Campus in Helmond. Het wordt een 
echte showproef, waarbij de deelnemers meerdere rondjes rijden. Een mooie 
kans dus om de auto’s veel te zien.

Afgesloten wegen
Houd als weggebruiker rekening met afgesloten wegen op en nabij het 
bedrijventerrein Groot Schooten en drukte op de wegen er naartoe van mensen 
die gaan kijken. Meer info is te vinden op www.elerally.nl.

Van 17.30 tot 01.00 uur zijn de volgende wegen afgesloten: Steenovenweg, 
Panovenweg, Stapelovenweg, Gasthuisstraat, Schootensedreef, Vlamovenweg, 
Tunnelovenweg, Ringovenweg, Veedrift, Schootenseloop, Venstraat, 
Leemkuilenweg en Vogelenzang.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 30 mei en 13 juni 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.

 Raadsvergadering Voorjaarsnota
 Bestuurscentrum Boscotondo, 1 juni

De gemeenteraad gaat op donderdag 1 juni discussiëren over de Voorjaarsnota. 
De vergadering begint om 13.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2018. Die 
begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. 
De begroting is min of meer het “huishoudboekje” van de gemeente: er wordt 
aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het 
beschikbare geld aan uit wil geven

Eerst geven alle fracties hun mening over de Voorjaarsnota en stellen vragen 
aan het college. Om 15.30 uur is er een pauze tot 17.00 uur. Na de pauze geven 
burgemeester en wethouders antwoord aan de raadsleden. Van 19.00 tot 20.00 
uur is er opnieuw een pauze. Daarna wordt er gestemd of de Voorjaarsnota wordt 
vastgesteld en of er nog zaken gewijzigd worden. Raadsleden kunnen namelijk 
wijzigingen voorstellen via amendementen en moties.

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



Burgemeester en Wethouders van Helmond 24 mei 2017

• 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

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.

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

De Waart 14 t/m 42,     10-05-2017 vervangen kozijnen 37 OLO 2967475

46, 50 t/m 56, 60   woningen

t/m 74, 88 t/m 92, 

96, 98, 45, 47, 

Waartplein 16,17, 

complex 135

Geldropseweg 43 11-05-2017 bouwwerk brandveilig gebruiken OLO 2969607

Zoete Kers 9 31-03-2017 oprichten woning OLO 2842231

Dijksestraat 37 11-05-2017 wijzigen bestemming pand OLO 2964535

Deurneseweg 19 15-05-2017 plaatsen reclame OLO 2973311

Achterdijk 17 12-05-2017 Interne verbouwing plafond OLO 2966025

Beethovenlaan 57 13-05-2017 vervangen garagedeur door kozijn OLO 2975377

Engelseweg 208 11-05-2017 gevelrenovatie en vernieuwen entree OLO 2970877

  bedrijfspand

Slegersstraat 39 15-05-2017 oprichten garage OLO 2978001

Kruipheide 1 15-05-2017 maken uitweg OLO 2978267

Tarbotstraat 16-18 16-05-2017 verwijderen asbesthoudende platen OLO 2980315

Hoofdstraat 123 16-05-2017 veranderen gevels sportcentrum OLO 2916345

Kasteel-Traverse 104 16-05-2017 veranderen kantoor naar wonen OLO 2979951

Lage Dijk 4 16-05-2017 tijdelijk strijdig gebruik 

Herenlaan 101 24-04-2017 plaatsen balkonbeglazing OLO 2657893

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Coolendonk 52 11-05-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 2904923
Prins Hendriklaan 19 11-05-2017 verbouwen woning (draagmuur verwijderen) OLO 2943213
Tamariskbeek 7 12-05-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2830851 D
Pastoor van Leeuwen- 12-05-2017 oprichten 69 woningen (weverspoort,  OLO 2497559 D
straat 24 t/m 46 even  blok 1 en 2) 
Kanaaldijk N.W.,  12-05-2017 afwijken bestemmingsplan i.v.m. evenement
Kanaaldijk N.O., 
Havenpark  
Lieshoutseweg 76A 15-05-2017 uitbreiding loods met paardenstallen,  OLO 2371627 D
  stallingruimte, foyer en kantoor
Stationsplein 11A1  15-05-2017 transformatie uwv kantoor OLO 2872757 D
t/m 11A35, 11B1 t/m   (in 95 kleine appartementen)
11B26,11C1 t/m 
11C18, 11D1 t/m 
11D13, 11E1 t/m 11E3 
Gooisehof 72 16-05-2017 plaatsen erfafscheiding, wijzigen gevel,  OLO 2838245
  plaatsen 4 airco-units op dak
Kerkstraat 33 en  17-05-2017 plaatsen brandscheiding voor splitsen pand OLO 2907019

Raadsvergadering

30 mei 2017

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 mei 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:
 • Quick scan aansluiting N279 - Kanaaldijk Aarle-Rixtel - Helmond.
 • Voorlopig voorkeursalternatief N279.
 • Dekkend AED netwerk.
 • Intrekken Verordening subsidiëring oud papier en karton 2006.
 • 1e Bestuursrapportage (Berap) 2017.

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

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie  Omschrijving melding

Endinet B.V. Van der Brugghenstraat Het vervangen van een gasdrukregel-  

 nabij Rootakkers 2 en meetstation (districstation)

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 

hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende bestemmingsplannen:

•  Bestemmingsplan Binnenstad – Woonplein hoek Heistraat – Blinkertsestraat

Het Woonplein bestaat uit drie locaties, Woonplein Noord, Woonplein Zuid en de voormalige 

Bakkerij gelegen in de Heistraat op de hoek Blinkertsetraat/Gerardusplein. Op deze drie 

locaties gaat het Woonbedrijf Eindhoven in samenwerking met Woningbouwvereniging 

Volksbelang maximaal 45 sociale huurwoningen bouwen, deels appartementen (10 stuks) 

en deels eengezinswoningen (35 stuks).

•  Bestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10

Het betreft hier drie te bouwen woningen en één herbouw van een woning aan de 

Medevoort tussen de nummers 2 en 10 in Helmond. 

•  Bestemmingsplan Brandevoort II – Herz. Hazenwinkel-Liverdonk

Om de niet meer bestaande geurhindercontour juridisch-planologisch te verwijderen, zodat 

het bouwverbod kan worden opgeheven, is een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. 

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

wordt geboden op het moment dat de ontwerpbestemmingsplannen hiervoor gereed zijn en 

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

weekbladen De Traverse en De Loop en op 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.

Benoeming lid van de gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van 

de gemeente Helmond, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Niessen-

Noordraven, E. (Ellen) (v) wonende te Helmond, bij besluit van donderdag 20 april 2017 

benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Helmond. Het betreft de benoeming in de 

vacature die is ontstaan door het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente Helmond 

van Isselt, M.R. (Mygell) (m) wonende te Helmond.

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.

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.

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Mierloseweg 4B 16-05-2017  maken uitweg OLO 2781022 D

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Jadestraat 15 18-05-2017  vergroten woning met overkapping OLO 2899255


