
Informatiemarkt voor inwoners met een
laag inkomen

Bent of ken u iemand met een laag inkomen? Komt u moeilijk rond? En wilt 
u weten welke organisaties in Helmond u kunnen ondersteunen? Kom dan 
donderdag 13 april tussen 18.00 en 21.00 uur naar wijkhuis de Geseldonk 
(Mierlo-Hout)

Daar zijn de organisaties aanwezig die u meer kunnen vertellen. En we horen dan 
meteen graag wat uw ideeën zijn, zodat wij u beter kunnen helpen. U bent van 
harte welkom!

Maatregelen in verband met Voorjaarskermis 

De Voorjaarskermis wordt dit jaar gehouden van vrijdag 7 april t/m maandag 
17 april. De attracties staan op de Markt, Ameideplein en gedeelte van de 
Watermolenwal. De kermis duurt elke dag tot 24.00 uur. In verband met de 
kermis zijn enkele maatregelen genomen.

Wegafsluitingen
Tot en met 18 april 18.00 uur zijn het einde van de Noord Koninginnewal, 
Ameidewal en gedeelte van Watermolenwal afgesloten voor het verkeer. 
De City parkeergarage is  bereikbaar via de Torenstraat en Watermolenweg. 
Bewoners van de afgesloten wegen kunnen hun huis tijdens de kermisdagen 
beperkt met de auto bereiken voor het laden en lossen van bijvoorbeeld 
boodschappen.

Parkeren
Op parkeerterrein Ameidewal kunt u tijdens de kermis niet parkeren. 
Voor de gemeentelijke parkeergarages Doorneind, City en Boscotondo en de 
gemeentelijke fietsenstallingen gelden de normale openingstijden. 
In alle parkeergarages en op de parkeerplaatsen gelden de normale tarieven 
en betaaltijden. Bij de ingangen van de gemeentelijke parkeergarages en 
fietsenstallingen vindt u een overzicht van de openingstijden.
Op zondag 16 en maandag 17 april (Pasen) kunt u gratis aan de straat parkeren.

Weekmarkten
De woensdagmarkten van 5 en 12 april verhuizen naar Noord Koninginnewal. 
De zaterdagmarkten van 8 en 15 april worden verplaatst naar de Noord en Zuid 
Koninginnewal, en de Watermolenwal (vanaf het voormalig postkantoor tot 
aan de Elzas parkeergarage). De bloemenkramen staan dan in de Kerkstraat. Op 
zaterdag 8 en 15 april is de Koninginnewal afgesloten vanaf de Kasteel - Traverse. 
Ook geldt daar dan een parkeerverbod van 03.00 tot 19.00 uur.

Vuurwerk
Op vrijdag 14 april is er om 22.00 uur een vuurwerkshow in het Havenpark.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Feestdagen: milieustraat en ophalen afval

Er komen weer verschillende feestdagen aan. Dat betekent dat de 
openingstijden van de milieustraat wijzigen en dat uw afval op andere 
momenten wordt opgehaald. Hieronder vindt u meer informatie.

Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur met de 
gemeente via 14 0492.

• Eerste en Tweede Paasdag gesloten
• Koningsdag gesloten
• Bevrijdingsdag gesloten
• Hemelvaartsdag gesloten, vrijdag na Hemelvaart extra lang open van 
 8.30 tot 17.00 uur
• Eerste en Tweede Pinksterdag gesloten, vrijdag en zaterdag voor 
 Pinksteren extra lang open van 8.30 tot 17.00 uur

Gewijzigde ophaaldata afval
Kijk voor gewijzigde ophaaldata op de website www.deafvalapp.nl. 
Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert, krijgt u een actuele 
kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van alle soorten afval. U kunt 
de afvalapp ook als app downloaden voor op uw smartphone of tablet. 

Post overheid digitaal

Wilt u uw post van de overheid voortaan digitaal ontvangen? Dat kan met de 
berichtenbox van MijnOverheid. 

In uw persoonlijke berichtenbox ontvangt u berichten over bijvoorbeeld 
gemeentelijke aanslagen, uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van 
uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u 
zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Ervaar het zelf en meld u aan met uw 
DigiD op www.mijnoverheid.nl.

&



Burgemeester en Wethouders van Helmond 5 april 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

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
10 april, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere het Strategisch Programma Sociale Stad.

Commissie Omgeving
11 april, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Aanpak verbetering voorrangsrotondes 
2. Visie op amateurvoetbal

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

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

Aalbersestraat 30 23-03-2017 vervangen schuur OLO 2879339

Deurneseweg 21 23-03-2017 plaatsen bovengrondse AdBlue-installatie OLO 2877701

Kanaaldijk N.W.,  23-03-2017 afwijken bestemmingsplan i.v.m. evenement 2017-X0315

Kanaaldijk N.O., 

Havenpark

Liverdonk, kavel L18 24-03-2017 oprichten woning OLO 2876535

Binderseind 40 26-03-2017 plaatsen verdieping op woning OLO 2841119

Iekendonksevoort 31 26-03-2017 plaatsen tuinhuisje OLO 2882295

Hemelrijksestraat 88 28-03-2017 maken uitweg OLO 2885999

Aarle-Rixtelseweg 21 28-03-2017 plaatsen fietsenberging OLO 2886511

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Bindersestraat 4 27-03-2017 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 2668795 D

   (wonen)

1e Indumaweg 1 30-03-2017 handelen in strijd met het  2017-X0111

   bestemmingsplan

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

Paltrokmolen 11B 24-03-2017 oprichten mantelzorgwoning OLO 2859559 D

Burgemeester Krollaan 62 24-03-2017 renovatie woning OLO 2748541 D

Kloosterstraat 35 24-03-2017 vergroten woning OLO 2774800 D

Dorpsstraat 55B 27-03-2017 ontheffing bestemmingsplan 2017-X0280

Coolendonk 48 27-03-2017 oprichten woning OLO 2822584 D

Malcushoeve 40 28-03-2017 oprichten woning OLO 2772642 D

Kanaaldijk N.W. 81 28-03-2017 plaatsen reclame OLO 2864251 D

Churchill-laan 109 28-03-2017 plaatsen reclame OLO 2861605 D

Coolendonk 9, kavel L7 28-03-2017 oprichten woning OLO 2757939 D

Binnendijk 9B 28-03-2017 plaatsen reclame 2017-X0260

Dorpsstraat 24F 28-03-2017 optoppen afscheidingsmuren OLO 2566999 D

achter Dorpsstraat 43 30-03-2017 aanvraag uitweg/inrit OLO 2717947 D

(perceel B 4145)

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Adriaans-Moeskops B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het 

evaluatieverslag van fase 1 van de bodemsanering voor de locatie Mierloseweg 169 

(vml. Raaymakers) te Helmond (locatiecode: AA079400642). 

Het College van B&W heeft besloten in te stemmen met het evaluatieverslag.

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 5 april tot 17 mei 2017 in te zien bij team Expertise en 

Ontwerpen gevestigd 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 17 

mei 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.

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

Mierloseweg 4B 01-02-2017 maken uitweg OLO 2781022 D

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. 

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

Endinet B.V. De Voort/Laathoeve Vervangen van een gasdrukregel- en meetstation

  (districtstation)

Bekendmaking Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Wet Geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 29 

november 2016 kenmerk IenM/BSK-2016/251375, met toepassing van artikel 4.23, tweede 

lid, en artikel 4.16 van het Besluit geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de 

geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevel van woningen gelegen aan de weg/wegen 

“Burgemeester van Houtlaan, Engelseweg, Floreffestraat, Gildenstraat, Hoogeindsestraat, 

Korenbloemstraat, Molenstraat, Norbetijnenstraat en Sint Annaplein” te Helmond, gemeente 

Helmond, vanwege de spoorweg ‘traject 790” mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 4.23, derde lid van het Besluit geluidhinder heeft zij bij voornoemd 

besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de 

geluidsbelasting, vanwege de spoorweg “traject 790”,  op de gevels van de betrokken woningen 

tot de vastgestelde waarden.

Met toepassing van artikel 4.23, derde lid van het Besluit geluidhinder heeft zij bij voornoemd 

besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de 

geluidsbelasting, vanwege de spoorweg “traject 790”, binnen de betrokken woningen.

De stukken zijn vanaf 6 april 2017 tot en met 17 mei 2017 voor eenieder te bekijken op:

1. www.helmond.nl/geluid. Bent u niet in de gelegenheid deze documenten via de website te 

 bekijken dan kunt u deze stukken op afspraak bij de gemeente Helmond inzien. Neemt u dan 

op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact op met het team Expertise en Ontwerpen 

via telefoonnummer (0492) - 845891 of neemt u contact op via k.aquina@helmond.nl. 

2. Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2D te Woerden) gedurende 

werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik 

willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering 

Verkeerslawaai (0348 - 487 450). 

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten 

hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. 

Bezwaarschrift

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn 

voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene 

wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop 

het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten 

aan: 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai 

Postbus 97 

3440 AB Woerden.

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.


