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Tap of scan
waar je veilig en gratis

je fiets kunt stallen

Fietsdiefstal? In het zicht, in het licht en dubbel 
op slot

Ook in Helmond worden helaas regelmatig fietsen gestolen. De favoriete 
spots van dieven zijn de bibliotheek, Boscotondo, Zuid Koninginnewal, 
Molenstraat en Station ’t Hout. Ook tijdens evenementen zoals de 
Kasteeltuinconcerten zijn fietsendieven actief. Daar kunnen we samen iets 
aan doen.

We leggen hem vast! Je fiets, bedoelen we dan. En ook de fietsendief. Die leggen 
we vast met camera’s. En als dat niet genoeg is in de politiecel. Zet je fiets in het 
zicht, in het licht en dubbel op slot.
Is je fiets toch gestolen? Doe dan altijd aangifte. Dat helpt om je fiets terug te 
vinden en om de dief op te sporen.

Kijk op www.veiligstallen.nl/helmond waar je veilig en gratis je fiets kunt stallen! 

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

Uw mening telt: 
spreekrecht bij raad en commissies

De leden van de raadscommissies en de gemeenteraad horen graag uw 
mening. Deze kunt u geven door onder andere gebruik te maken van het 
spreekrecht.

Wilt u hiervan gebruik maken? Dan is het goed om te weten dat er enkele 
spelregels zijn:
• bij een raadsvergadering of een commissievergadering kunt u inspreken over
 onderwerpen die op de agenda staan,
• als spreker krijgt u maximaal 5 minuten de gelegenheid om uw standpunt toe
 te lichten,
• per groepering, instelling of organisatie mag slechts één persoon het woord 
 voeren. Als u wilt inspreken, geef dan vooraf aan namens welke groepering, 
 instelling of organisatie u gaat spreken.

Aanvragen spreekrecht
Wilt u inspreken bij de raadsvergadering? Meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór 
het begin van de raadsvergadering aan bij de griffier, de heer J. Jaspers 
tel. (0492) 58 70 36. 

Wilt u inspreken bij een van de commissievergaderingen, meldt u zich dan 
uiterlijk vóór 14.00 uur op de dag van de commissievergadering aan bij de 
commissiegriffier. Voor de vier commissies zijn dat:
• Bestuur en Economie: de heer F. Coppes, tel. (0492) 58 71 57,
• Financiën, de heer J. Hendriks, tel. (0492) 58 71 95,
• Omgeving, mevrouw  J. Frerichs, tel. (0492) 58 73 06,
• Maatschappij, de heer P. Berkers, tel. (0492) 58 74 06.

Zie ook: www.helmond.nl/spreekrecht

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 6 juli, 19.30 uur

Op de agenda staat onder andere Transitie Stichting Stadswacht Helmond (SSH).

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 11 en 25 juli 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/welstandcommissie. 
De agenda’s liggen 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.

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

Bekendmakingen

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

Kamstraat 22 22-06-2017 wijzigen bestemming,  OLO 3050017

  vestigen restaurant

Zoete Kers, kavel 4B, 06-06-2017 oprichten woning OLO 2935067

sectie L nr. 2659

Stepekolk Noord,   27-06-2017 oprichten 26 woningen OLO 3049509

sectie U 6707

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

van der Weidenstraat 8A 23-06-2017 maken uitweg OLO 3028667

Gerwenseweg 50 27-06-2017 vergroten woning OLO 2934025

Brandevoort 23 26-06-2017 oprichten woning kavel BR 72 OLO 2949115

Binnen Parallelweg 2 26-06-2017 bestemming wijzigen naar bedrijven,  OLO 2709621

  detailhandel en horeca

Zuiddijk 23 27-06-2017 oprichten kantoor OLO 2954101

Achterdijk 10 27-06-2017 plaatsen legioblokken OLO 2905499

Zoete Kers 7 27-06-2017 oprichten woning OLO 2842231

Stappenhoeve 2 28-06-2017 maken uitweg OLO 3020057

Kanaaldijk N.W. 21A-21B/  28-06-2017 plaatsen reclame OLO 3006493

Trambrugweg 2

Hertelaan 1 29-06-2017 oprichten garage OLO 2922373

Mahoniehoutstraat 30 29-06-2017 oprichten berging (legalisatie) OLO 2914535

Rivierensingel 359 29-06-2017 plaatsen dakkapel OLO 2976003

2e Indumaweg 4F 29-06-2017 plaatsen overkapping OLO 2954297

Hulshoeve 14 29-06-2017 plaatsen poort OLO 3047675

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Noordende 34  plaatsen verdieping op aanbouw OLO 2895595

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

Zuiddijk 23 02-05-2017 oprichten kantoor OLO 2954101

Ringdijk 20 08-05-2017 vergroten bedrijfspand, maken uitweg, OLO 2947559

  plaatsen reclame

Steenweg 22, 22A t/m 07-04-2017 verbouwen van kantoor naar OLO 2904737

22H, 22J, 22K, 22L  appartementen

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.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Overloop 48 06-07-2017 gebruiksvergunning OLO 2438675

Horst 27 06-07-2017 overnachten in clubgebouw OLO 3010333

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 meldingen in het kader van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding
Nefel BV Varenschut 17G Het starten van een garagebedrijf.
E&S Automotive Noorddijk 9 Het starten van een garagebedrijf.

Paracommerciële Drank- en Horecavergunning
De burgemeester van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij voornemens is aan de 
Stichting Speeltuin Leonardus, Mgr. Swinkelsstraat 24 in Helmond een vergunning te verlenen 
ingevolge de Drank- en Horecawet, voor het exploiteren van een horeca-bedrijf.

Inzage
Het ontwerp-besluit ligt vanaf 6 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling 
Veiligheid en Naleving op het Stadskantoor. Eventuele belanghebbenden kunnen,
gedurende deze termijn schriftelijk, mondeling, hun zienswijze over het ontwerp bekend 
maken. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw Helmi Reen via 0492 – 58 71 56. 

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge art. 1.3.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende 
bestemmingsplannen:

1. Paraplubestemmingsplan Parkeren
Sinds de inwerkingtreding van de Reparatiewet Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  (29 
november 2014) is het noodzakelijk om voor bestemmingsplannen die voor deze datum zijn 
gemaakt een nieuwe regeling voor parkeren op te nemen in het bestemmingsplan. Met dit 
parapluplan wordt dit geregeld. 

2. Centrum II – Steenweg 1 – Westende
Voor hotel Westende wordt een per abuis wegbestemde bouwmogelijkheid weer terug 
bestemd. 

3. Medevoort tussen 2 en 10
Op de locatie ligt momenteel een woning die opnieuw zal worden gebouwd en daarnaast zal 
voor de agrarische gronden de bestemming gewijzigd worden om drie woningen toe te staan. 

4. Brandevoort II – herziening Hazenwinkel-Liverdonk
Om een niet meer bestaande geurcontour juridisch-planologisch te verwijderen is een nieuw 
bestemmingsplan nodig. 

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 
geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 
kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse 
en op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 
vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 
uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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 5 juli 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.

Proef

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Weten wanneer 
ik langskom?

Kijk op www.deafvalapp.nl


