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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

Monumentaal pand kop Mariaschool te koop 

De voorbouw van de voormalige Mariaschool is te koop. Een unieke kans 
om uw dromen te realiseren in een monumentaal en historisch pand in 
Helmond. De gemeente is op zoek naar gegadigden die het pand willen 
kopen voor een passende invulling.

De kop van de Mariaschool is een monument aan de Kromme Steenweg 31 in 
Helmond, naast de prachtige OLV kerk waarin Theater Speelhuis is gehuisvest. 
De OLV kerk wordt verbouwd en Theater Speelhuis zal haar definitieve vorm 
krijgen. Medio 2018 is de herbouw klaar. Bij de bouw van het glazen paviljoen om 
de kerk zijn de voormalige Mariaschool en de gymzaal gesloopt. De voorbouw of 
ook wel ‘Kop van de Mariaschool’ is behouden. 

Alle innovatieve ideeën zijn welkom. Uw plan versterkt in ieder geval het 
aanliggende plein, het vernieuwde theater en het Kunstkwartier. De gemeente 
Helmond is op zoek naar synergie tussen het theaterplein, de cultuursector en de 
centrumfunctie in het Steenwegkwartier. 

Interesse? 
De verkoop loopt via een tenderprocedure. De koopprijs staat vast op € 155.000 
k.k. Uw inschrijving inclusief uw plan moet uiterlijk 23 oktober 2017 bij de 
gemeente zijn ingediend. 

Meer informatie?
De procedure wordt nader toegelicht op www.helmond.nl/kopmariaschool. 
Hier vindt u naast de leidraad ook het huidige bestemmingsplan, kaarten en 
andere informatie. U kunt zich voor een bezichtiging aanmelden tot en met 18 
september 2017. Neemt u dan contact op met het Klanten Contact Centrum via 
tel. 14 0492.

Wegafsluiting N270/A270 op zondag 13 augustus

Zondagochtend 13 augustus is de N270/A270 van 7.00 tot 13.00 uur 
afgesloten tussen de Hortsedijk en op- en afrit bij Nuenen. De wegafsluiting 
geldt alleen voor de rijrichting Eindhoven. Richting Helmond blijft de weg 
gewoon open. Het verkeer wordt omgeleid via Stiphout en de Gerwenseweg. 
Volg hiervoor de gele borden met omleidingsroutes. Houd u rekening met 
extra reistijd als u die ochtend richting Eindhoven wilt, ook als u met de NS 
bus reist.

De N270/A270 is afgesloten voor een testrit van de supersnelle fiets VeloX7. Met 
deze ligfiets probeert Human Power Team (een studententeam van TU Delft / 
VU Amsterdam) in september een nieuw wereldsnelheidsrecord voor vrouwen 
te vestigen in Amerika. Het huidige record staat op 122km/u. Met de VeloX7 wil 
het team dit wereldrecord verbeteren. De afgelopen jaren was het team al zeer 
succesvol, met als hoogtepunt het behalen van het wereldsnelheidsrecord voor 
mannen in 2013 met 134 km/u.

Testrit
Voor deze recordpoging dienen een aantal testdagen te worden gehouden. 
Helmond biedt met het traject N270/A270 een ideale testlocatie die 
overeenkomt met de locatie in Amerika. 

Testen MobilitymoveZ.nl en TNO
De testen vinden plaats binnen de smart mobility testomgeving MobilitymoveZ.
nl. Omdat de N270/A270 al afgesloten is voor de testrit van de fiets, voert TNO 
die ochtend ook enkele metingen uit op het afgesloten wegvak in het kader van 
de innovatieve projecten van de Automotive Campus in Helmond.

Slecht weer?
Is het weer op zondag 13 augustus te slecht om de testrit uit te voeren, dan 
wordt uitgeweken naar zondag 20 augustus. In dat geval is de N270/A270 op 
13 augustus vrij voor verkeer en geldt wegafsluiting voor zondag 20 augustus. 
Actuele informatie is beschikbaar via www.MobilitymoveZ.nl. 

Bekendmakingen

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

Gerstdijk 18 27-07-2017 uitbreiding bedrijfspand OLO 3114225

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

Geldropse Ventweg 4 28-07-2017 herbouw woning en maken uitweg OLO 3019421

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

Brandevoort-Oost, kavel 4

Horstlandenpark (8) 28-07-2017 oprichten woning OLO 3124269

Waterburcht Luyvestein  28-07-2017 oprichten 60 appartementen OLO 3057795

(Suytkade) 

Vlamovenweg 2 28-07-2017 oprichten kantoor met bedrijfsruimte OLO 2839145

Sectie T 766

Verlengde Middendijk 3 28-07-2017 wijzigen gevels OLO 3119663

Schutterslaan 29A 31-07-2017 vergroten woning OLO 3125771

Hoek Jan van Brabantlaan 28-07-2017 plaatsen infozuil 2017-X0779

/ Aarle-Rixtelseweg /

Warande Dierenpark

Trombonestraat 11 31-07-2017 plaatsen overkapping OLO 3126831

Aarle-Rixtelseweg 79 02-08-2017 vergroten woning OLO 3129823

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

Bekendmaking nieuwe straatnamen
Burgemeester en wethouders hebben op advies van de straatnamencommissie nieuwe 

straatnamen vastgesteld:

• Voor het nieuwbouwproject in Helmond West op het terrein van de voormalige houthandel 

 zijn dat de straatnamen Addy Kleijngeldplein, Piet de Witstraat en Fons Hardenbergstraat.

• Voor het nieuwbouwproject aan de Heistraat gelegen tussen Heistraat 108 en 128 is dat de 

 straatnaam Arie Willemshof.

• Voor het westelijke gedeelte van het deelgebied Liverdonk in de wijk Brandevoort zijn dat de 

 straatnamen Martinalidonk, Zeeuwendonk, Rikkersdonk, Coppesdonk en Vleutendonk. 

• Voor het deelgebied Hazenwinkel in de wijk Brandevoort zijn dat de straatnamen 

 Ansemhoek, Batehoek, Baldewinushoek, Beelkehoek, Celenhoek, Daamhoek, 

 Engelbrechthoek, Ermgardhoek, Faassenhoek, Ghijbenhoek, Goderthoek, Gooswijnhoek, 

 Hilwardhoek, Hubrechthoek, Lenderthoek, Lijskenhoek, Meeshoek, Neeskenhoek, 

 Perijntjehoek, Rickaarthoek, Tielekenhoek en Trijntjehoek.

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 9 augustus 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.

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

Steenweg 28-07-2017 verbouwen van kantoor OLO 2904737

22-22A-22B-22C-  naar 9 appartementen

22D-22E-22F-22G-22H

kruising  28-07-2017 oprichten zonnecollectorenveld OLO 3077345

Vogelenzang - Veedrift 

Heistraat 98 28-07-2017 plaatsen overkapping op dakterras OLO 3086329

kadastraal gemeente  28-07-2017 kappen bomen en aanleggen fietspad OLO 2900907

Stiphout, Sectie B, nummers  Vogelenzang

535/832/833/834/835/

1783/2876/2881/3843 

Ameidepark 8 31-07-2017 interne verbouwing t.b.v. brandveiligheid OLO 3012405

Hoofdstraat 176 31-07-2017 interne verbouwing t.b.v. brandveiligheid OLO 3012563

Vliegenbergdonk 5 31-07-2017 oprichten woning OLO 3073129

Hortensialaan 87 31-07-2017 vergroten school met 2 lokalen OLO 3003133

Berkendonk 26 01-08-2017 plaatsen overkapping, oprichten berging 2017-X0653

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Generaal Snijdersstraat 38  02-08-2017 vergroten woning OLO 3111511

  (voorzijde erker, achterzijde aanbouw)

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

Mahoniehoutstraat 46 01-08-2017  vestigen kapsalon OLO 3095645

Trombonestraat 11 02-08-2017  plaatsen overkapping OLO 3126831

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

Mierloseweg 206 26-04-2017 plaatsen waskiosk OLO 2944117

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. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Huijbregts Groep Vossenbeemd 107 Uitbreiding van de capaciteit van ontvangst, opslag en 

  uitlevering van grondstoffen en eindproducten.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
 voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Mahoniehoutstraat 11 31-07-2017 wijkgebouw ombouwen tot woning OLO 2946523

en Cederhoutstraat 40

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.

Zienswijze

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 587 506).

Paracommerciële Drank- en Horecavergunning
De burgemeester van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij voornemens is aan de 

Boksvereniging HAB (Helmondse Amateur Bokser), Icarrusstraat 35 in Helmond een vergunning 

te verlenen ingevolge de Drank- en Horecawet voor het exploiteren van een horeca-bedrijf.

Inzage

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 10 augustus 2017 gedurende zes weken ter inzage op de 

afdeling Veiligheid en Naleving op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond.

Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch contact opnemen via tel. 14 0492.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

zienswijzen indienen ten aanzien van dit ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het 

indienen van mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch contact opnemen via tel. 14 0492.

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


