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Vervanging verkeersregelinstallaties Heeklaan

De gemeente vervangt in oktober en november de verkeersregelinstallaties 
op de Heeklaan. Er komen intelligente verkeersregelaars en de masten, 
drukknoppen, armaturen en bekabeling worden vernieuwd. De werkzaamheden 
duren telkens twee weken per kruispunt. 

Op elk kruispunt zorgt een tijdelijke regelinstallatie voor de afwikkeling van 
verkeer. De wegen worden niet afgesloten en de bestemmingen blijven tijdens de 
werkzaamheden bereikbaar. Wel kunt u enige verkeershinder ondervinden.

Planning
De planning van werkzaamheden is:
Van 2 tot 13 oktober: kruispunt Heeklaan – De Bergen
Van 16 tot 27 oktober: kruispunt Heeklaan – Walvisstraat – Wilgenhoutstraat
Van 30 oktober tot 10 november: kruispunt Heeklaan – Meervalstraat – 
Brasemlaan.

De eindoplevering is gepland in week 46.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn op 3 en 17 oktober 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 op via 0492 - 58 75 75
 of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Wesselmanlaan 25 14-09-2017 kappen boom OLO 3197071

Weyerweg 29 14-09-2017 oprichten loods OLO 2874411

Jan Ettenstraat 41 16-09-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 3201055

Mommersdonk 2 19-09-2017 wijziging beschikking vergroten woning OLO 3205331

Rivierensingel 180 19-09-2017 aanbouwen berging OLO 3206471

Kavel H3 + H4 19-09-2017 oprichten woning OLO 3206495

Rijnlaan 290 19-09-2017 oprichten overkapping OLO 3203791

Molenstraat 199 20-09-2017 vervangen dakkapel, maken dakterras OLO 3138183

Heiakker 24 21-09-2017 vervangen kozijnen OLO 3209967

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:       Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Korendijk 9 18-09-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 3119437

Gasthuisstraat 79 18-09-2017 aanpassingen brandcompartimentenring OLO 3037217

Kasteellaan 5A 21-09-2017 plaatsen buitenunit (airco) op dak uitbouw OLO 3135563

Molenstraat 191 21-09-2017 plaatsen led display (fietsenstalling) OLO 3108309

Park Goorloop-Midden 21-09-2017 plaatsen keermuren OLO 3170205

tussen grens park en toekomstig woonblok 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie:       Datum ter inzage  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

                                                     legging: 

Mahoniehoutstraat 11  19-09-2017  wijkgebouw ombouwen tot woning OLO 2946523

en Cederhoutstraat 40 

Vlamovenweg 4 19-09-2017  brandveilig gebruik kinderdagverblijf OLO 2923007

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.

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

Itterestraat 84 19-09-2017  vergroten woning OLO 3146925

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

356 Custom Restoring 2e Indumaweg 6b Het oprichten van een bedrijf voor 

  het restaureren van klassiek auto’s.

Legro Beheer BV, Gerstdijk 14 Het oprichten van een inrichting 

  voor de productie van 

  kokosproducten, de productie van 

  perliet en het maken van 

  betonmortel.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“Herontwikkeling Zuidende 25-31”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 12 september 2017 

hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 63 

dB ten gevolge van het Zuidende en tot maximaal 51 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse, 

hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning van het plan “Herontwikkeling 

Zuidende 25-31”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 september 

2017 gedurende zes weken (t/m 8 november 2017) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35. Het inzien kan alleen op afspraak. 

U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 28 september 2017 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

• 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

• 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)



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

Gerstdijk 18 27-07-2017 uitbreiding bedrijfspand OLO 3114225

Weyerbeemd 5 26-07-2017 oprichten woning OLO 3117423

Besselhoeve 1, 1A, 3,  27-06-2017 oprichten 26 woningen OLO 3049509

3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A 

Lochtenburg 8 29-07-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 2995997

Kanaaldijk N.W. 71 27-07-2017 uitbreiding bedrijfspand OLO 3121455

Warande dierenpark 28-07-2017 plaatsen infozuil 2017-X0779

Waterburcht  28-07-2017 oprichten 60 appartementen OLO 3057795

Luyvestein (Suytkade) 

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. 

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 27 september 2017

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.

• 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


