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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

Voorlichting om inbraken tegen te gaan tijdens 
Buurtpreventieweek

Afgelopen weekend is de wintertijd ingegaan. Daarmee is de tijd 
aangebroken dat het ’s avonds vroeger donker is én de meeste inbraken 
worden gepleegd. Niet voor niets wordt onder andere daarom van 30 
oktober tot en met 5 november de Helmondse Buurtpreventieweek 
gehouden. U kunt dan kennis maken met de buurtpreventieteams en u krijgt 
tips over hoe u uw huis beter kunt beveiligen. 

Helmond kent inmiddels 46 buurtpreventieteams (actief of in oprichting). 
Heeft u interesse om ook deel te nemen of een team te beginnen? Kijk dan op 
www.buurtpreventiehelmond.nl of loop tijdens de Buurtpreventieweek even 
binnen bij de BuurtTent. Die wordt ingezet op diverse locaties in Helmond. 
De tent wordt vaak ingezet als er in een straat is ingebroken. Omwonenden 
krijgen daar tips hoe zij inbraak in hun eigen woning kunnen voorkomen. 
De BuurtTent staat tijdens de Buurtpreventieweek niet alleen in 
buurtpreventiegebieden, maar ook op plekken waar veel publiek samenkomt. 
Zoals de weekmarkten. 

Meterkastkaarten en witte voetenactie
Diverse buurtpreventieteams gaan deze week ook langs de deuren om 
zogenaamde meterkastkaarten uit te delen, waarop contactgegevens staan van 
onder andere politie en brandweer. En in een aantal straten is er een 
‘witte voetenactie’, waarbij politie en buurtpreventieteams inwoners wijzen op 
mogelijke inbraakgevoelige punten van hun woning. Daarnaast worden er nog tal 
van andere acties uitgevoerd.

Meer informatie
Wilt u weten waar de BuurtTent staat en welke acties er tijdens de 
Buurtpreventieweek in uw buurt zijn? 
Kijk dan op www.buurtpreventiehelmond.nl. Meer tips om een inbraak te 
voorkomen vindt u op www.helmond.nl/inbraak.

Wegwerkzaamheden Kanaaldijk NW

Op maandag 30 oktober starten er wegwerkzaamheden aan de Kanaaldijk 
NW. Tussen het kruispunt Heeklaan/Engelseweg en de Eikendreef wordt 
door de Gasunie aan een gasleiding gewerkt. De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot vrijdag 17 november. 

De afsluiting geldt voor het verkeer in noordelijke richting, de stad in. Het verkeer 
wordt omgeleid via de Heeklaan, Kasteelherenlaan, Boerhavelaan, 
Jan van Brabantlaan en Julianalaan. Ter plaatse is een omleidingsroute 
aangegeven.

Praat mee over veiligheid in Helmond

Overlast in de wijk, te hard rijden of inbraken? Of zijn er andere zaken op 
het gebied van veiligheid die u belangrijk vindt? Deel dan uw ideeën en 
ervaringen met de gemeente Helmond tijdens een van de vier bijeenkomsten 
over veiligheid.

De gemeente Helmond hoort graag van u voor welke veiligheidsonderwerpen 
er meer aandacht zou moeten zijn. En om te bespreken wat inwoners en 
ondernemers zelf kunnen doen om Helmond veiliger te maken. Samen met u 
maken we een veiligheidsplan voor de komende jaren, samen voeren we dit uit. 
Omdat we de veiligheid in de stad alleen met elkaar kunnen vergroten. 

Bijeenkomsten
Er zijn vier bijeenkomsten waaruit u kunt kiezen: 
• Gebied West (‘t Hout, Stiphout, Warande, Brandevoort en Helmond West) op 
 maandag 6 november in De Koning, Mierloseweg 301
• Gebied Binnenstad (Binnenstad en centrum, Suytkade) op maandag 13 
 november in de Cacaofabriek, Cacaokade 1
• Gebied Oost (Rijpelberg, Brouwhuis, Helmond Oost, Bedrijventerreinen BZOB en 
 Hoogeind) op maandag 27 november in Zaal Vissers, Peeleik 2
• Gebied Noord (Helmond Noord en Dierdonk) op woensdag 29 november 2017 
 in T.O.V. gebouw, Azalealaan 40

Iedere bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Bij elke bijeenkomst is een lid 
van het college van burgemeester en wethouders aanwezig. 

Komt u ook? 
Wilt u meepraten over de veiligheid in uw buurt of wijk? Meld u zich dan vóór 
2 november aan. Dat kan door een mail te sturen naar 
veiligheidsplan@helmond.nl of telefonisch via 0492 587 291. Geef daarbij aan op 
welke datum u aanwezig wilt zijn. Iedereen is welkom.

Heeft u vragen over de bijeenkomsten, neemt u dan contact op met Ingrid van 
Lieshout van de gemeente via 0492 587 291.

Raadsvergadering over de begroting 

2 november 2017

De gemeenteraad discussieert op donderdag 2 november over de begroting 
voor 2018. De vergadering begint om 13.00 uur in de raadzaal in Boscotondo. 
Iedereen is hierbij van harte welkom.
 
Eerst geven alle fracties hun mening over de begroting 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 begroting 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

Wilt u weten wat er in de begroting 2017 staat? Kijk dan in de digitale begroting 
op www.helmond.nl/begroting2018. De agenda en de bijbehorende stukken van 
deze raadsvergadering vindt u op www.helmond.nl/gemeenteraad. De stukken 
liggen ook ter inzage in de Stadswinkel.



• 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

Hoe begeleid ik mijn kind online?

Hierover gaan we graag met u in gesprek. Er zijn twee bijeenkomsten: 
een voor ouders en een voor professionals. We zorgen voor een leuke en 
leerzame opening van de bijeenkomst, om vervolgens in groepjes workshops 
te gaan volgen. De workshops zijn gericht op online veiligheid, online imago, 
de begeleiding van kinderen, gamen-spel-verslaving. 

Bijeenkomsten
• Voor ouders: woensdag 15 november van 19.00 tot 22.15 uur op het 
 ROC ter AA, Keizerin Marialaan 2
• Voor professionals: donderdag 16 november van 15.30 tot 19.45 uur op het 
 ROC ter AA, Keizerin Marialaan 2 

Komt u ook?
Meer weten over de workshops, het programma en inschrijven? Ga naar de 
website van de LEVgroep www.levgroep.nl/dynapage.asp?sleutel=563. 
Inschrijven kan tot uiterlijk 6 november. 

Raadsvergadering
31 oktober 2017

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 oktober 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:
• Inzet extra jongerencoaches op jongeren die buiten beeld zijn en op preventie
 ter voorkoming van uit beeld raken.
• Sport- en (be)leefcampus De Braak - hotspot bewegen gezondheid ontmoeting
 en educatie voor Helmond.
• Uitbreiding Tennispark Carolus.
• Integrale Strategie Ruimte (Metropoolregio Eindhoven).
• Ruimtelijke agenda De Peel.
• 2e 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. 

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.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 31 oktober 2017, 14 
november 2017. De 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/welstandscommissie. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 14.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 587 575 of 
via gemeente@helmond.nl.

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u als het nodig is in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

9 november spreekuur
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 9 november van 11.15 tot 12.15 
uur in wijkhuis De Fonkel (Prins Karelstraat 131). Met wethouder Van der Zanden 
kunt u in gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, 
onderwijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder 
De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht 
werken en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.
U kunt zich tot en met 1 november aanmelden voor het spreekuur. 
Wethouder Van der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij Jolanda Benders, 
via j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151. Spreekuur wethouder De Vries: 
aanmelden bij Tanja Geelen via t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven). Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder 
Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met 
wethouder Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: 
l.daub@helmond.nl of 0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar 
een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via 
mevrouw Daub.

Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in 
te dienen, bezwaar aan te tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. 
Daarvoor biedt de gemeente andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u 
daarover meer.

Bekendmakingen

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

de Kromme Geer 82 18-10-2017 plaatsen pui in garagedeur OLO 3230045

Spoormakerserf 83 18-10-2017  plaatsen overkapping OLO 3229483

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

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.

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

Straakvense Bosdijk  03-10-2017 renovatie woningen OLO 3230535

2,6,10 en 12,

Plesmanlaan 

1,9, 13, 34, 38,44,

Jan Olieslagerstraat 

13,19,29,35,37,41 t/m 53,63,

Zeppelinstraat 42,48, 

Hopmanstraat 3,9 en 17 

Stepekolk S 62 Brandevoort 13-10-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3252665

Mierloseweg 309 14-10-2017 herbouw en uitbreiding loods na brand OLO 3253673

Brandevoort, Brand,  16-10-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3112455

kavels BR 70 en BR 71

Heibloemweg 16 16-10-2017 oprichten fietsenstalling OLO 3255493

Lage Dijk 31 17-10-2017 tijdelijke huisvesting (verlengen vergunning) OLO 

3255923

Wolfstraat 55 17-10-2017 strijdig gebruik i.v.m. kamerverhuur OLO 3257875

Wolfstraat 55 17-10-2017 melding brandveilig gebruik i.v.m.  OLO 3257969

  kamerverhuur

diverse locaties 16-10-2017 plaatsen containerhuisjes OLO 3254553

Hazelaar 4 18-10-2017 uitbreiding Bed & Breakfast OLO 3258039

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

Gasthuisstraat 15A 28-08-2017 wijzigen bestemming naar wonen OLO 3166097

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.

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Sportpark & wijk Schutsboom  13-10-2017 Brandoween 2017-03531

  (28 oktober 2017)

winkelcentrum Brandevoort/Markthal  13-10-2017  Pietendag Brandevoort  2017-03735

  (25 november 2017) 

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Deurneseweg 21 26-10-2017 plaatsen bovengrondse AdBlue-installatie OLO 2877701

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 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.

Zienswijze

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 

587 506.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Horst 27 17-10-2017  overnachten in clubgebouw OLO 3010333

Beroep

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

TM Salades BV Rakthof 9 Het starten van een bedrijf voor het bereiden 

  van vleeswaren en salades.

Stichting Team Fast Automotive Campus 40 Het installeren van een gasflessenopslag.

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

een parkeerplaats op het parkeerterrein aan de Warandelaan aan te wijzen als algemene 

gehandicaptenparkeerplaats.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. 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 via tel. 0492 587 605.

Besluit bodemkwaliteit
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 29 augustus 2017 hebben 

besloten:

1. De Bodemfunctieklassenkaart Helmond 2014 in te trekken en de 

 Bodemfunctieklassenkaart Helmond 2017 vast te stellen.

2. Het ontwerp van de Nota Bodembeheer Helmond 2017-2027 vrij te geven voor een 

 inspraakperiode van zes weken.

De kaart en nota bevatten regels voor het duurzaam hergebruik van vrijkomende grond 

en bagger in Helmond. Aanleiding voor het collegebesluit is de op grond van het Besluit 

bodemkwaliteit wettelijk verplichte periodieke actualisatie van de kaart en nota.

De nieuwe Bodemfunctieklassenkaart Helmond 2017 kunt u binnenkort raadplegen via het 

Gemeenteblad op https://zoek.officielebekendmakingen.nl.

Inzage

Het ontwerp van de Nota Bodembeheer Helmond 2017 ligt vanaf 26 oktober 2017 ter inzage 

op het Stadskantoor bij team Expertise en Ontwerpen, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. 

U kunt de ontwerpnota op afspraak komen inzien of per e-mail ontvangen. U kunt hiervoor 

bellen naar 0492 587 630.

Kennisgeving

Voor besluit nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Bezwaar maken is niet 

mogelijk.

Zienswijze

Voor besluit nummer 2 geldt: Indien u een zienswijze wilt indienen bij burgemeester en 

wethouders van Helmond, dient u binnen zes weken na bovengenoemde datum te reageren. 

Dit kan schriftelijk via Postbus 950 5700 AZ Helmond of per e-mail via 

gemeente@helmond.nl, of mondeling op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur via tel. 14 0492. 

Nadat de genoemde termijn is verlopen, worden eventuele zienswijzen verwerkt en wordt de 

definitieve nota ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Helmond.

Heeft u vragen over deze kennisgeving? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum 

via tel. 14 0492.

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 25 oktober 2017


