
Voorjaarsnota gemeente Helmond vastgesteld 

De gemeenteraad heeft op donderdag 1 juni de Voorjaarsnota vastgesteld. 
De Voorjaarsnota schetst de beleidsmatige en budgettaire kaders ter 
voorbereiding op de begroting 2018. Ook zijn wensen en ambities opgenomen. 
Of deze wensen en ambities door kunnen gaan, wordt bekeken bij het opstellen 
en behandelen van de begroting aan het eind van dit jaar.  
U kunt de voorjaarsnota lezen op www.helmond.nl/voorjaarsnota.

Werkzaamheden Deurneseweg

Vanaf aanstaande maandag start de gemeente met werkzaamheden 
op de Deurneseweg. Het gaat om het deel tussen de Churchilllaan en de 
Rivierensingel. De werkzaamheden duren naar verwachting zes weken.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van armaturen van lichtmasten, 
het aanbrengen van sensoren en het schilderen van de lichtmasten. 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 9:00 en 16:00 uur en er wordt 
steeds slechts één van de twee rijstroken afgesloten. Het verkeer kan gewoon z’n 
doorgang vinden. Ook worden enkele masten in de aanliggende Churchilllaan, 
Lage Dijk en Rivierensingel meegenomen.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 12 juni, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Verordening sociaal medische indicatie kinderopvang Helmond 2017
2. Uitvoering motie kindpakketten
3. Kadernota sociaal domein

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 15 juni, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie Innovatiehuis De Peel
2. Bestuurlijke toekomstvisie ‘Helmond, slimme stad als brug naar de toekomst’
3. Jaarverslag Integriteit 2016
4. Notitie Deelnemingenbeleid privaatrechtelijke rechtspersonen 2017

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

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 13 juni en 27 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.

Bekendmakingen

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

Helmond 19-05-2017 plaatsen voorzieningen huisvuilinzameling OLO 2984027

Vossenbeemd 107 23-05-2017 vergroten bedrijfspand OLO 2935119

Markt 13 24-05-2017 aanpassen gevel, plaatsen reclame OLO 2996361

Rivierensingel 359 23-05-2017 plaatsen dakkapel OLO 2976003

Nierslaan 58 23-05-2017 oprichten carport OLO 2995085

de Hoefkens,  24-05-2017 oprichten woning OLO 2993469

kavel T 7713

Maisdijk 9 24-05-2017 plaatsen reclame OLO 2987025

Peelhof 170 24-05-2017 golfplaten vervangen door OLO 2997587

  damwand dakplaten

Schovenhorstweide 2 18-05-2017 maken uitweg OLO 2984673

kadastraal U 6693 22-05-2017 oprichten woning (kavel l12) OLO 2813270

Griftstraat 74 30-05-2017 plaatsen terrasoverkapping OLO 3002803

Mierloseweg 1B 29-05-2017 plaatsen zonnepanelen OLO 3002665

hoek Dorpsstraat -  23-05-2017 plaatsen sculptuur OLO 2993411

Van der Weidenstraat

Kanaaldijk N.W. 21 31-05-2017 plaatsen reclame OLO 3006493

Hortensialaan 87 01-06-2017 vergroten school met 2 lokalen OLO 3003133

Weg naar Bakel 3 01-06-2017 oprichten loods OLO 2941489

 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Molenstraat  30-05-2017 oprichten serres verdieping OLO 2894491
110A-110-112A-112 
Heibloemweg 16 20-05-2017 oprichten bedrijfspand OLO 2801878
Kaldersedijk 5 29-05-2017 oprichten woning, maken uitweg,  OLO 2831703
  beroep aan huis
Herenlaan 101 30-05-2017 plaatsen balkonbeglazing OLO 2657893
Hoofdstraat 91A 30-05-2017 verlengen erfafscheiding OLO 2959503
Trambrugweg 2 30-05-2017 plaatsen reclame 2017-X0424
Marktstraat 12,  01-06-2017 verbouwen pand naar 3 appartementen OLO 2911473
12A en 12B
Maisdijk 9 01-06-2017 oprichten overkapping t.b.v. containers OLO 2906047

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

Berkelstraat 21 01-06-2017  plaatsen tuinhuis met overkapping OLO 2987449

Ingetrokken verleende omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Paltrokmolen 11B 29-05-2017  oprichten mantelzorgwoning OLO 2859559

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
de Kluis 2,  01-06-2017  organiseren evenement in park 2016-X01143
Warandepark rondom de vijver   (foodstock & foodtruck festival, 
  25, 26 en 27 augustus 2017)

• 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

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
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. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten 

het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”.

Dit betekent dat zij 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.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

AJ Limberger 10-07-1982

R El-Bouarfaoui 24-02-1993

Ontwerpbestemmingsplan “’t Hout – Hoofdstraat 66-68”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan “’t Hout - Hoofdstraat 66-68” met ingang van 8 juni 2017 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Met dit bestemmingsplan wordt de 

bij het bedrijf behorende en aanwezige bedrijfswoning tot bedrijfswoning bestemd inclusief 

de bij het bedrijf behorende veiligheidszone - lpg.  

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1300BP160135-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 

afspraak, via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan “’t Hout - Hoofdstraat 66-68”. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 70 26 02.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Helmond - Horst 27 
(hockeyclub)” en voornemen verzoek wijziging begrenzing Natuur Netwerk 
Brabant (NNB) in de provinciale Verordening ruimte 2014.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Helmond - Horst 27 (hockeyclub)”, met ingang van 8 

juni 2017 zes weken door een ieder kan worden ingezien. 

Het betreft de uitbreiding ten noorden van het huidige hockeycomplex, gelegen aan de Horst 

27, met o.a. de aanleg van hockeyvelden, clubhuis, waterbassin, parkeerterrein, ecologische 

verbindingszone en natuurcompensatie.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken tevens bekend dat zij, op grond van het 

bepaalde in artikel 5.5 van de “Verordening ruimte 2014” van de Provincie Noord-Brabant, 

voornemens zijn om Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om aanpassing van 

de grens van het Natuur Netwerk Brabant (NNB), betrekking hebbend op dit bestemmingsplan. 

Op de bij het ontwerpbestemmingsplan behorende verbeelding is dit als volgt aangeduid:

‘overige zone - in verordening ruimte te verwijderen NNB’ en ‘overige zone - in verordening 

ruimte toe te voegen NNB’.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.0000BP1501564-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 

afspraak, via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad tegen het bestemmingsplan en het voornemen 

van burgemeester en wethouders om Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing 

van het Natuur Netwerk Brabant te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ‘Buitengebied Helmond - Horst 27 (hockeyclub)’. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 70 26 02.

Ontwerpbestemmingsplan 
“Binnenstad – Woonplein hoek Heistraat-Blinkertsestraat”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, 

het ontwerpbestemmingsplan “Binnenstad – Woonplein hoek Heistraat - Blinkertsestraat” met 

ingang van 8 juni 2017 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. 

Het Woonplein bestaat uit drie locaties: Woonplein Noord, Woonplein Zuid en de voormalige 

Bakkerij gelegen in de Heistraat op de hoek Blinkertsetraat/Gerardusplein. Op deze drie locaties 

worden 10 appartementen en 35 eengezinswoningen gerealiseerd.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1000BP160177-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 

afspraak, via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan “Binnenstad – Woonplein hoek Heistraat 

- Blinkertsestraat”.  Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 

en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor 

aangewezen telefoonnummer (0492) 70 26 02.

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Van Rooi Meat B.V. voor een varkensslachterij en een vleesverwerkend bedrijf aan de 

Roggedijk 4 in Helmond. Het betreft een vergunning voor het veranderen van een inrichting, 

OLO-nummer 2374299. 

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 8 juni 2017 

tot en met 19 juli 2017 ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. 

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een 

afspraak maken

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Een verzoek 

om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Benoeming lid van de gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de 

gemeente Helmond, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat van Vugt, G.P.A. 

(Gerard) (m) wonende te Helmond, bij besluit van dinsdag 30 mei 2017 tijdelijk benoemd is tot 

lid van de raad van de gemeente Helmond. Het betreft de benoeming in de tijdelijke vacature 

die is ontstaan door het tijdelijk ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente Helmond 

van van Mullekom, T.J. (Theo) (m) wonende te Helmond.

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.Wilt u alle bekendmakingen lezen? Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Helmond 7 juni 2017


