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Supersnel internet voor héél Helmond in 2021

Gemeente Helmond zorgt van medio 2018 tot 2021 voor een glasvezelnetwerk 
in héél Helmond. Dat betekent dat gemeente Helmond tussen 2018 en 2021 
in samenwerking met een commerciële partij een glasvezelnetwerk gaat 
aanleggen in de wijken waar nog geen glasvezel ligt, inclusief buitengebied. Ook 
gemeenschapsaccommodaties krijgen een glasvezelaansluiting en er komt gratis 
WIFI in de openbare ruimte. 

Glasvezel is de modernste, snelste en meest energiezuinige aansluiting voor 
internet, televisie, telefonie en overige digitale diensten. Gemeente Helmond 
ziet glasvezel als een nutsvoorziening zoals bijvoorbeeld riolering. Iedereen moet 
gebruik kunnen maken van snel internet en tegen betaalbare prijzen. Ook wil de 
gemeente dankzij het glasvezelnetwerk de hoge ambities waarmaken om een 
sociale, duurzaam gezonde, bereikbare en aantrekkelijke stad te zijn. Denk aan 
digitale zorg, onderwijs op afstand en digitalisering van de openbare ruimte. 

Meer informatie
Inwoners worden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. 
Voor meer informatie kijk op www.helmond.nl/glasvezel.

• 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

Compostmaand: gratis compost bij de 
Milieustraat

In april is het weer compostmaand. Dat betekent dat u deze hele maand gratis 
compost kunt ophalen bij de Milieustraat. Dat mag u zelf inladen, dus vergeet 
uw schop niet mee te nemen. U mag tot één volle aanhangwagen per keer 
meenemen. 

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem herstelt. 
In Nederland zamelen we in totaal ongeveer 1,3 miljoen ton GFT-afval per jaar in. 
Dat verwerken we naar compost en zo besparen we afvalverwerkingskosten en 
het milieu. 

De Milieustraat bevindt zich op Gerstdijk 1 in Helmond. De openingstijden zijn op 
maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur, en op zaterdag 8.30 – 16.00 uur.

Aanvragen Koninklijke Onderscheiding (lintje) 
voor Koningsdag 2019 

Kent u stadgenoten die een lintje verdienen? Ieder jaar reikt de burgemeester 
volgens goede traditie een Koninklijke Onderscheiding uit aan inwoners die zich 
bijzonder hebben ingezet voor de Helmondse samenleving. De burgemeester 
van Helmond roept daarom iedereen op geschikte kandidaten voor Koningsdag 
2019 onder haar aandacht te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over 
de criteria en de aanvraagprocedure.

Wie kunnen onderscheiden worden?
Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die zich 
zeer geruime tijd vrijwillig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
samenleving. Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand vanuit de hoofdfunctie 
(werk) gedecoreerd wordt, dit enkel indien de bijzondere verdiensten 
buitengewoon zijn en betekenis hebben voor de samenleving en niet alleen uit 
hoofde van de betreffende organisatie of instelling.

Beoordeling
Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke 
onderscheiding heeft het Kapittel voor de Civiele Orden een belangrijke 
adviestaak. Dit adviesorgaan toetst alle ingediende aanvragen.

Aanvraagprocedure
Bent u van oordeel dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en 
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond 
een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke 
onderscheiding. Zorgt u voor een goed onderbouwde brief, vergezeld van een 
voordrachtformulier en ondersteuningsbrieven. Via de site www.lintjes.nl
vindt u nadere informatie en is het voordrachtformulier te downloaden. 
U kunt het geheel vervolgens digitaal versturen aan BJO@helmond.nl. U kunt het 
decoratievoorstel ook per post versturen ter attentie van de burgemeester van 
Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Een decoratievoorstel dient vóór 1 juli 2018 bij ons binnen te zijn.

Informatie
Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt 
u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh of bij de heer J. Couwenberg via 
telefoonnummer 0492 - 58 71 40. Ook vindt u informatie op www.lintjes.nl.

Tussentijdse aanvragen
In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om door het jaar heen voor een 
verdienstelijke Helmondse inwoner een koninklijke onderscheiding aan te vragen. 
Dat verzoek richt u eveneens aan de burgemeester van Helmond. Houdt u hierbij 
rekening met een procedure van minimaal 5 maanden tot aan de beoogde 
uitreikingsdatum.

Enquête Voorjaarskermis

Heeft u vorige week de Voorjaarskermis in Helmond Centrum bezocht? De 
gemeente Helmond hoort graag wat u van dit evenement vindt!
Vul de enquête in op www.helmond.nl/vragenlijst. Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes wordt een cadeaubon ter waarde van 10 euro verloot.

Waar u ook woont, 
vul de enquête in op 

www.helmond.nl/vragenlijst
of scan de QR-code

Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes verloten wij één 

cadeaubon t.w.v. €10,- 



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

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Gehandicaptenparkeerplaatsen aan te brengen, ter hoogte van de volgende adressen:

Adriaen Brouwerstraat 26, Ameidewal 8, Anna van Eekerenstraat 8, Anna van Eekerenstraat 26,

Baroniehof 143, Bisschop Herincxstraat 19, Burg van Houtlaan 119, Deurneseweg 115, 

Erasmuslaan 15, Fagotstraat 18, Gooisehof 161, Harmoniestraat 13, Hindestraat 67, 

Hof Bruheze 332, Hoornstraat 35, Jan Stevensstraat 53, Kasteel Noord 30, Lonckeplantsoen 4, 

Mierlosweg 315, Montgomeryplein 21, Nachtegaallaan 131, Past. vd Venstraat 23, 

Prof. Schermerhornerlaan 17, Tulpstraat 10, Willem van der Zaenstraat 3.

Gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

Abraham Bloemaertstraat 22, Burg van Houtlaan 8A, De Waart 34, De Waart 100, 

Dommelstraat 4, Ferdinand Bolstraat 35, Fluiterstraat, Griftstraat 97, Heistraat 156, 

Hof Bruheze 325, Korhoenderhof 8, Past. Verbraeckenstraat 14, Roerstraat 23.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492 587 605.

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 11 april 2018

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.

• 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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 17 april 2018 en 1 mei 
2018. 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/welstandscommissie. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 
35 te Helmond, geopend op maandag 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.

Jeugdgemeenteraad 
12 april 2018

De jeugdgemeenteraad vergadert op donderdag 12 april om 19.00 uur in de 
raadzaal in Boscotondo. 

De jongeren hebben zelf 4 voorstellen aangedragen. Hierover gaan ze met 
elkaar in discussie. Als de voorstellen worden aangenomen, zullen ze worden 
aangeboden aan de gemeenteraad. De vergadering is openbaar, iedereen is van 
harte welkom.

De jeugdraad bestaat uit 36 jongeren van de Helmondse middelbare scholen. 
Ze hebben een eigen jeugdburgemeester gekozen, Pauline Ackermans. Die is 
voorzitter van de vergaderingen en ambassadeur van de jeugdraad.

Op de agenda van 12 april staan de volgende onderwerpen:

1. Voorstel fractie Jong Actief over Verkeersveiligheid rond middelbare scholen in 
 Helmond   
2. Voorstel fractie SPVGDO over lachgas en sishagebruik onder jongeren in 
 Helmond
3. Voorstel fractie Partij voor de Jeugd over Winterfestijn
4. Voorstel fractie GroenAktief over excursie Jeugdraad

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag 
(provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie:       Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Helmondsingel 221 29-03-2018 recyclen metaal (OBM) OLO 3574715

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. Voor de volledige publicatie van 

de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u kijken op 

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx 

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

Stiphout Zuid, kavel 8 29-03-2018 oprichten woning OLO 3576535

Tulpstraat 31 02-04-2018 vergroten woning OLO 3550645

Lieshoutseweg 63 02-04-2018 vervangen kap OLO 3567005

Cacaokade 1 03-04-2018 plaatsen ondergrondse glascontainer OLO 3581497

Automotive Campus,  30-03-2018 oprichten bedrijfsruimte OLO 3565355

sectie T, nr. 7541 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:       Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Helsperdonk 4 29-03-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3516375

Wethouder van  30-03-2018 plaatsen scootmobielstalling OLO 3384795

Deutekomplein 1 

Spagetstraat 11 03-04-2018 plaatsen terrasoverkapping OLO 3491971

Mierloseweg 191 04-04-2018 plaatsen overkapping OLO 3474395

Molenstraat 148 05-04-2018 plaatsen zonnepanelen OLO 3511089

Stapelovenweg 2 05-04-2018 verbouwen pand OLO 3543489

Graandijk 5 05-04-2018 oprichten opslagloods OLO 3453809

Dierdonklaan 80 05-04-2018 oprichten garage-berging OLO 3558495

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

Tulpstraat 31 04-04-2018  vergroten woning OLO 3550645

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

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

Vechtstraat 25 08-02-2018 maken uitweg en strijdig gebruik  2018-X0132

  in verband met kamerbewoning 

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 meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Jansen Huybregts OR BV  Baroniehof 167  Het oprichten van een bedrijf voor 

  onderhoud en renovatiewerkzaamheden

MTA B.V. Maisdijk ong. Het oprichten van een inrichting voor inkoop, 

  logistiek en ontwikkeling van machines.

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Centrum 27-03-2018  Nightrun Helmond (19 mei 2018) 2017-04598

Centrum 05-04-2018  Helmond LIVE (10, 12, 19 en 26 mei 2018) 2017-04664

Automotive Campus  05-04-2018  54e ELE Rally (1 juni 2018) 2018-00074

Helmond 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Markt 01-04-2018     Custom Car Meeting (19 augustus 2018) 2018-01291


