
Zomerkermis Helmond

De zomerkermis wordt dit jaar gehouden van donderdag 6 tot en met 
woensdag 12 juli. Er staan zo’n 60 attracties op en rond de Markt, het 
Ameideplein, de Watermolenwal, het Speelhuisplein en het Havenpark. 

In verband met de kermis zijn het einde van de Noord-Koninginnewal, de 
Ameidewal en de Watermolenwal van maandag 3 juli (18.00 uur) tot en met 
donderdag 13 juli (18.00 uur) afgesloten voor het verkeer. De City parkeergarage 
is alleen bereikbaar via de Torenstraat. Bewoners van de afgesloten wegen 
kunnen hun huis in die periode beperkt met de auto bereiken voor het laden en 
lossen.

Parkeren
Op de parkeerplaatsen en -terreinen op straat gelden de normale betaaltijden. 
Op de parkeerterreinen Ameidewal en Speelhuisplein kan tijdens de kermis niet 
worden geparkeerd. Vergunninghouders krijgen hierover persoonlijk een bericht.
De bewaakte parkeergarages Doorneind en City zijn alle kermisdagen tot 
22.00 uur geopend, evenals de bewaakte fietsenstallingen Doorneind en 
Speelhuisplein. Voor parkeergarage Boscotondo en de fietsenstalling Kasteel 
Traverse (Parkweg) gelden de normale openingstijden. In alle parkeergarages 
gelden de normale tarieven. Bij de ingangen van de gemeentelijke parkeergarages 
en fietsenstallingen vindt u een overzicht van de openingstijden tijdens de 
kermisperiode.  

Weekmarkten
De woensdagmarkten van 5 en 12 juli verhuizen naar de Noord-Koninginnewal. 
De zaterdagmarkt van 8 juli wordt verplaatst naar de Koninginnewal en de 
Marktstraat. Deze straten zijn die dag ook voor verkeer afgesloten. 
De Zuid-Koninginnewal is afgesloten tussen de Kasteel Traverse en de 
Molenstraat. Omleidingsroutes staan aangegeven.

Kijk voor meer informatie over de zomerkermis op www.helmondkermis.nl.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

Grote interesse gratis omruilactie papiercontainer

Inwoners maken nu twee maanden gebruik van de papiercontainer. 
Inmiddels hebben zij inzicht in de hoeveelheid papier die ze per maand 
inzamelen. Dit kan een reden zijn om een grotere of een kleinere 
papiercontainer aan te vragen. Tussen 12 en 23 juni konden inwoners 
zich aanmelden voor de gratis omruilactie. Die kans is met beide handen 
aangegrepen: meer dan 1000 inwoners hebben gebeld voor een grotere 
papiercontainer. 

Tegenwoordig wordt er steeds meer papier gescheiden voor hergebruik. 
Dat heeft ertoe geleid dat de aanvragen voor een grote container massaal 
binnenstroomden: gemiddeld met meer dan 100 per dag. Dat zijn er zoveel 
dat de huidige voorraad op is geraakt. Daarom zijn er extra papiercontainers 
bijbesteld. Die komen in verband met de zomervakantie in oktober binnen. 
Enkele inwoners krijgen dus na de zomer hun grotere papiercontainer. Voor hen is 
er een maatoplossing ingevoerd: als hun container in de tussentijd vol is, komt de 
vrachtwagen een extra keer bij ze langs om de container te legen. Deze mensen 
worden daarover persoonlijk geïnformeerd. 

Wat kan er in het PMD-afval?

Wist u dat er van 27 plastic flessen een fleece trui gemaakt kan worden? En van 
670 blikjes een fiets? Hieronder ziet u wat u in het PMD-afval kunt stoppen, welk 
afval er in de restcontainer kan en wat u gratis naar de milieustraat mag brengen.

Sorteerwijzer

Wel PMD
• Plastic verpakkingen

• Metalen verpakkingen

• Lege drinkpakken

• Gecombineerde verpakkingen

Vragen? 
Ga naar deafvalapp.nl voor meer informatie 

of bel het Klant Contact Centrum (KCC): 14 0492

Geen PMD

Restafval• Foam en Tempex

• Klein chemisch afval (KCA)

• Hard plastic
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Staat het afval er niet 
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Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

• 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



• 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

Groen dak aanleggen? Vraag subsidie aan!

Steeds meer mensen maken hun dak groen. Met speciale beplanting ziet een 
dak er niet alleen veel mooier uit, het is ook nog eens goed voor het milieu, 
regenwater wordt beter opgevangen én het levert een kostenbesparing op. 
En met de groene daken-subsidie van de gemeente Helmond krijgt u ook nog 
eens tot maximaal 50% van de aanlegkosten vergoed. Per jaar is € 25.000 
beschikbaar; wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Duurzaam én kostenbesparend
Groene daken zijn daken die voorzien zijn van speciale beplanting, meestal in de 
vorm van geprepareerde zoden of kant en klare systemen bestaande uit mossen, 
vetplanten (sedum), kruiden en grassen. Groene daken hebben veel voordelen:
• Er stroomt minder regenwater naar het riool: de opvang gebeurt voor een groot 
 deel op het dak. Hierdoor is er ook minder kans op wateroverlast in uw wijk.
• Het levert energiebesparing op: groene daken isoleren de bebouwing. 
• Ze verbeteren de luchtkwaliteit doordat planten fijnstof opnemen en CO2 
 omzetten naar zuurstof.
• De leefomgeving wordt groener en opwarming van de stad wordt minder. 
• Zonnepanelen werken beter, omdat groene daken zorgen dat de panelen niet te 
 heet worden.
• De duurzaamheid van gebouwen stijgt: onderliggende dakbedekking gaat 
 langer mee doordat groene daken beschermen tegen UV-straling.

Uitgangspunten subsidieregeling
Iedereen in Helmond die een groen dak wil aanleggen - particulieren, bedrijven 
én instellingen - komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 50% van de 
aanlegkosten. Per jaar wordt € 25.000 subsidie ter beschikking gesteld. 
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U kunt uw 
subsidie eenvoudig aanvragen via www.helmond.nl. Hier vindt u ook meer 
informatie over de aanleg van uw groene dak.

Extra subsidiemogelijkheden
Ook Waterschap Aa en Maas heeft een speciale subsidieregeling voor 
klimaatbestendige maatregelen. Op www.aaenmaas.nl vindt u daar meer 
informatie over; wellicht zijn er zo mogelijkheden om de kosten voor de aanleg 
van uw groene dak nóg verder te verlagen.

Meer informatie over initiatieven om Helmond klimaatneutraal te maken, vindt u 
op www.allelichtenopgroen.nl.

Wegafsluitingen tijdens de Kennedymars

Dit weekend vindt de 55ste Kennedymars plaats. In de nacht van zaterdag op 
zondag lopen de wandelaars door een gedeelte van Mierlo-Hout en Brandevoort. 

Tussen 00.45 en 07.45 uur zijn er in beide wijken diverse wegen en fietspaden 
afgesloten. Op www.kennedymars.nl leest u door welke straten de wandelaars 
lopen.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 3 juli, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs
2. Uitvoering motie kindpakketten

Commissie Omgeving
Dinsdag 4 juli, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie toelichting op de Omgevingswet
2. Presentatie toekomst Helmondse collecties (kunst)
3. Presentatie voortgang zwemvoorziening

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Bekendmakingen

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

terrein Havenpark 14-06-2017 strijdig gebruik i.v.m.  2017-X0604

  evenement zomerkermis 2017

Bruhezerweg 8 11-05-2017 maken 2e uitweg OLO 2394127

Eikendreef 45 16-06-2017 maken uitweg OLO 3033719

Warandelaan 41 16-06-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3035955

Elandlaan 38 19-06-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3040173

Barrierlaan 17 21-06-2017 plaatsen dak op garage OLO 3047703

Hulshoeve 14 21-06-2017 plaatsen poort OLO 3047675

Engelseweg 234 21-06-2017 wijzigen gevel en plaatsen vlaggenmast OLO 3045839

Rijnlaan 255 21-06-2017 plaatsen dakkapel  (verhogen nok) OLO 3047389

Gasthuisstraat 79 16-06-2017 aanpassingen brandcompartimentenring OLO 3037363

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

Europaweg 150 16-06-2017 wijzigen gevel OLO 2945935

Middendijk 38D 21-06-2017 plaatsen overkapping OLO 2678233

Kaukasus 3 21-06-2017 oprichten berging OLO 3018313

Straakvense Bosdijk 25 21-06-2017 vergroten woning met erker en aanbouw OLO 2800404

Engelseweg,  21-06-2017 plaatsen salonwagens zomerkermis OLO 2990959

voormalig EHAD-terrein 

Hulshoeve 3 22-06-2017 oprichten woning OLO 2730349

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 28 juni 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.


