
Dodenherdenking in Helmond

Op donderdag 4 mei herdenken we onze doden. In Helmond vindt de 
herdenking plaats bij het bevrijdingsmonument in het Hortensiapark. 
U bent van harte welkom. Hieronder leest u het programma.

19.35 uur: Kinderen bezoeken St. Jozefsgedachteniskapel en steken 
 waxinelichtjes aan en het Houts Gemengd Koor brengt 
 ‘Memory’ uit de musical The Cats van A. Lloyd Webber  te
19.45 uur: Samenkomst bij bevrijdingsmonument - Voordracht gedichten drie 
 leerlingen van het Carolus Borromeus College
19.51 uur: Het Houts Gemengd Koor brengt ‘Geef ons dat wij durven leven’ 
 (melody Ode an die Freude van L. van Beethoven)
19.54 uur: Toespraak burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel
19.58 uur:   “Last Post” door trompettist Frank van den Heuvel en het luiden van 
 de klok
20.00 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur: Krans- en bloemlegging door: burgemeester en locoburgemeester 
 (namens het college van burgemeester en wethouders), 
 vertegenwoordiging namens de gemeenteraad, vertegenwoordiging 
 Stichting Veteranen Brabant Zuidoost, publiek. Tot slot worden door 
 de aanwezige jongeren bloemen bij het monument neergelegd
20:10 uur: Uitleg Vendelgebed door Oude Deken dhr. R. Peters van het 
 St. Catharinagilde
20.12 uur: Wilhelmus door het Houts Gemengd Koor en Vendelgebed door het 
 Schutsgilde St. Catharina.
20.15 uur:  Einde samenkomst.

Het programma vindt u ook op www.helmond.nl.

Wegafsluiting
Tijdens de herdenking is De Wethouder van Wellaan afgesloten tussen de Karel 
Doormanlaan en de Bakelsedijk. Het verkeer wordt omgeleid.

Inschrijving koop of huur oude bieb verlengd

De gemeente Helmond zoekt een ondernemer die een creatieve, 
aantrekkelijke invulling wil geven aan de oude bieb aan de Markt 43 in 
Helmond. De inschrijvingstermijn voor de koop of huur van het ruim 1700m2 
pand is verlengd tot 1 juli 2017. 

Afhankelijk van de functie wordt een marktconform bod gevraagd. Inschrijving 
om het pand te kopen is minimaal mogelijk vanaf € 1.000.000,- of een 
huurbedrag van € 80.000,- per jaar. De termijn voor het stellen van financiële 
zekerheid is verlengd. 

Meer informatie
Heeft u als ondernemer belangstelling voor dit gebouw? Kijk dan voor alle 
informatie en de voorwaarden op www.helmond.nl/oudebieb

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15
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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

Preventieve bestrijding eikenprocessierupsen 

Ook dit jaar worden de eikenbomen in alle wijken preventief bespoten tegen 
de eikenprocessierupsen. Op dit moment is nog niet precies aan te geven 
wanneer dat gebeurt. Het spuiten is afhankelijk van een aantal factoren. 

Voor het beste resultaat mogen de eikenbomen nog niet te veel blad hebben. 
Verder moeten de rupsen actief zijn en al eikenbladeren eten. Ook moet 
het windstil zijn en het liefst droog of een beetje motregen. Door al deze 
voorwaarden wordt vaak pas vlak van tevoren bekend wanneer het bespuiten van 
de eiken gebeurt. Zodra dit bekend is, komt dat op de website 
www.helmond.nl/rupsen en Twitter te staan.

Nesten melden
De nesten zijn herkenbaar aan het grijze spinsel dat eromheen gebouwd wordt. 
Hierin zitten de resten van de vervelling met de brandharen. In het zomerseizoen 
worden de rupsen bestreden door ze te plukken of weg te zuigen. Dat gebeurt 
door een gespecialiseerd bedrijf. Ziet u nesten? Dan kunt u dit melden bij de 
gemeente via 14 0492 of via www.helmond.nl. U kunt alle nesten melden, 
ook als ze in particuliere eikenbomen zitten. De gemeente probeert de nesten 
dan binnen een week te verwijderen. Meldingen van eikenprocessierupsen bij 
speelplekken en scholen worden met spoed behandeld. Vermijd zelf elk contact 
met de rupsen en de resten ervan.

Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes is te 
vinden op www.helmond.nl en 
http://milieuleefomgeving.rivmvoorlichtingscentrum.nl. 
Voor gezondheidsvragen: GGD, tel. 0900 36 86 868. 

Gemeente 5 mei gesloten

Op Bevrijdingsdag (5 mei) zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. 
Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze dag de gemeente telefonisch 
niet bereiken. Voor het maken van een afspraak in de Stadswinkel of het 
doorgeven van een melding kunt u terecht op www.helmond.nl. 
De Milieustraat en Museum Helmond zijn gewoon open.

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

Meepraten over de Voorjaarsnota? Dat kan!

Op 17 mei organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond over de 
Voorjaarsnota. Tijdens die avond kunt u als inwoner, lid van een vereniging 
of instelling van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie 
uw mening geven over de Voorjaarsnota. De hooravond vindt plaats in de 
raadzaal in Boscotondo en begint om 19.30 uur.

Wat is de Voorjaarsnota?
De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2018. 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. Op www.helmond.nl/gemeenteraad vindt u 
uitgebreide informatie en kunt u de Voorjaarsnota 2017 downloaden 
(via de vergaderagenda van 20 april of bij de nieuwsitems).

Uw mening
De behandeling van de Voorjaarsnota op donderdag 1 juni aanstaande en de 
Programmabegroting (in november) zijn twee van de belangrijkste vergaderingen 
voor de gemeenteraad in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk 
bepaald waaraan het gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. 
Daarom kunt u nu uw mening over de voorstellen in de Voorjaarsnota delen met 
de gemeenteraad.

Meepraten
Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de 
Voorjaarsnota staan? Meld u dan aan als inspreker voor de hooravond. Stuur vóór 
vrijdagmiddag 14 mei om 16.00 uur een e-mail naar de griffie van de gemeente 
Helmond (raadsgriffie@helmond.nl).

Er is een aantal spelregels:
• in de e-mail schrijft u uw naam, uw telefoonnummer en eventueel namens 
 welke organisatie u spreekt.
• Ook geeft u kort aan over welk onderwerp u wilt spreken. Dat onderwerp moet 
 betrekking hebben op de Voorjaarsnota 2017, u krijgt maximaal 5 minuten 
 spreektijd.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn 2 mei, 16 mei, 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.

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 informatie 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.

Bekendmakingen

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

Binnendijk 9 12-04-2017 plaatsen reclame 

Zuiddijk 27 12-04-2017 uitbreiden bedrijfspand OLO 2918473

Beemdweg 29A 14-04-2017 oprichten berging  OLO 2924277

Velhorstweide 9 17-04-2017 vergroten woning OLO 2925729

Rivierensingel 166 14-04-2017 vergroten berging OLO 2924295

Beemdweg 29A 18-04-2017 vergroten woonverblijf en OLO 2924269

  plaatsen overkapping

Hertelaan 1 13-04-2017 oprichten garage OLO 2922373

Maisdijk 9 19-04-2017 oprichten overkapping t.b.v. containers OLO 2906047

Geldropseweg 43 12-04-2017 verlagen verdiepingsvloer OLO 2918831

Dorpsstraat 24F 20-04-2017 wijzigen voorgevel /  OLO 2931889

  doorbraak dragende muur

Liverdonk kavel L6 20-04-2017 oprichten woning OLO 2931613

Ringdijk 12 20-04-2017 plaatsen overkapping OLO 2930109

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

Schutterslaan 10 13-04-2017 oprichten carport OLO 2809186

Hillendonk 9A en 9B 13-04-2017 oprichten (mantelzorg)woning OLO 2691855

Weringedonk 22 13-04-2017 vergroten woning met erker voor  OLO 2815024

Laathoeve 66-68 19-04-2017 oprichten dubbele berging met OLO 2874349

   overkapping en dakkapellen (voorzijde)

Leemkuilenweg 3 19-04-2017 oprichten woning OLO 2634679

Rodenburg 7 20-04-2017 vergroten woning, vervangen kozijnen,  OLO 2900089

   plaatsen dakkapel

Gerwenseweg 43 20-04-2017 uitbreiding bedrijfspand OLO 2863163
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• 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

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

Berkelstraat 3 13-04-2017  vestigen schoonheidssalon OLO 2897829

Velhorstweide 9 19-04-2017  vergroten woning OLO 2925729

Iekendonksevoort 31 19-04-2017  plaatsen tuinhuisje OLO 2882295

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

Pastoor van Leeuwenstraat  27-12-2016 oprichten 69 woningen OLO 2497559

24 t/m 46 even  (Weverspoort, Blok 1 en 2)

Beverstraat 1 t/m 25 oneven,

2 t/m 26 even

Marterstraat 2 t/m 22 even

Schoolstraat 2 t/m 16 even 

Wolfstraat 94 t/m 106 even 

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. 

Verwijdering kinderopvangvoorziening uit LRKP
Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken wij bekend dat per 19 april 2017 op 

eigen verzoek van de houder onderstaand gastouderbureau is verwijderd uit het Landelijk 

Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

Naam Adres LRKP-nummer Reden

Kindcentrum  Sallandhof 50 Helmond 151692725 Werkzaamheden van het 

Kinderspeelhoeve   gastouderbureau zijn gestopt.

(gastouderbureau)

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Heistraat 90 (-108) chem. wasserij (locatiecode AA079401090)

Melder:  afdeling IBOR, gemeente Helmond

Datum ontvangst: 13 april 2017

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Heistraat - Woonplein (locatiecode AA079408762)

Melder:  afdeling IBOR, gemeente Helmond

Datum ontvangst: 13 april 2017

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Beleggingsmaatschappij J. Kroon B.V. heeft een evaluatieverslag ingediend van de eerste fase 

van de bodemsanering op de locatie NAVOS Houtse Parallelweg (Munsters Staalbouw) te 

Helmond (locatiecode: AA079400202). Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met 

het evaluatieverslag van deze fase (sanering van de grond).

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn tot 7 juni 2017 in te zien bij team Expertise en Ontwerpen 

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 7 

juni 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.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Dorpsstraat 1A-1B-1C 27-04-2017 brandveilig gebruik OLO 2838599

Deurneseweg 136 27-04-2017 ombouw naar onbemand tankstation,  OLO 2692757

  lpg buiten gebruik stellen en wijzigen

  reclame 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 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. 

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 0492-587506).

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Hoomrun Dance Studios De Hoefkes 1a  Het starten van een dansstudio

Voornemen tot registratie vertrek naar land onbekend

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. Het college van B&W heeft daarom het voornemen het 

vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land onbekend”. Dit betekent dat 

zij daardoor 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. Het formele besluit tot registratie 

van het vertrek, zal ook op deze wijze worden gepubliceerd.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

Y. Bibi 16-01-1989

S. Tabor  25-03-1992

R.P. Flick 05-10-1979

M.C. Hardorff 16-10-1989

L.J.L. Gomez 27-06-2011

M.L.S. Gomez 01-10-2008

A Tahri  15-06-1995

R. El-Bouarfaoui 24-02-1993

K. Kooijenga 14-06-1991

J.A. de Vries 05-12-1994

Zienswijze

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

zienswijze is vier 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. 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.


