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Taxbus tijdens de feestdagen

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast.
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en tijdens de nieuwjaarsnacht worden
alleen rolstoelgebruikers vervoerd.
Kerstdagen
U wordt geadviseerd om uw ritten voor de Kerstdagen tijdig te reserveren.
Reserveert u vóór 22 december 16.00 uur, dan wordt uw rit op het gewenste
tijdstip ingeboekt. Reserveert u later, dan kunt u met vertraging te maken krijgen.
Jaarwisseling
De laatste reguliere ritten tijdens de jaarwisseling starten op 31 december om
22.15 uur.
Rolstoelgebruikers
Rolstoelgebruikers kunnen op verzoek ook tijdens de Nieuwjaarsnacht door
Taxbus worden vervoerd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• De rit kan geboekt worden t/m donderdag 28 december 2018 16.00 uur
(via tel. 0800-0234 795).
• De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de beperkte
beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet helemaal op het
gewenste tijdstip worden vervoerd.
• In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één (sociaal of medisch)
begeleider meereizen.
Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit de planning
verwijderd. Wilt u uw vaste rit ook op de Kerstdagen of Nieuwjaarsdag maken,
dan dient u dit apart en tijdig door te geven.

Tarieven Taxbus 2019
Voor 2019 zijn de volgende klanttarieven vastgesteld:
Wmo tarief
Ouderentarief in Bladel en Helmond
Ouderentarief in Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Valkenswaard
Tarief voor extra meereizenden*
OV-tarief in Helmond (binnen gemeentegrens)
OV-tarief in Deurne
Commercieel tarief**
Toeslag aankomstgarantie

€ 0,75 per zone
€ 0,75 per zone
€ 1,35 per zone
€ 7,10 per zone
€ 4,50 per rit
€ 4,15 per zone
€ 9,65 per zone
€ 8,50

* Niet zijnde medische of sociaal begeleider, (maximaal 2) minderjarige kinderen
of hulphond.
**Het commerciële tarief geldt vanaf de 6e zone en voor zones die buiten uw
individuele vervoersgebied vallen (niet van toepassing voor OV Helmond).

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 18 december 2019, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. 1e wijziging Verordening ondergrondse infrastructuur en Handboek
Kabels en Leidingen
2. Businessplan Food Tech Brainport 2019
De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

• 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

Milieu (1)

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Hoogeindsestraat 2
30-11-2018 maken uitweg
OLO 4065841
Automotive Campus 30
29-11-2018 plaatsen tijdelijke zendmast
OLO 4066189
Dr. Knippenberghof 37
30-11-2018 vervangen garagedeur door pui
OLO 4068713
Dirck Boutsstraat 25
02-12-2018 verhogen erfafscheiding
OLO 4069873
Automotive Campus,
30-11-2018 maken keerwandconstructie
OLO 4065943
T 6545, 4529, 5754
Wethouder Ebbenlaan 131
30-11-2018 plaatsen servilocker apotheek
OLO 4065121
Geeneind 18
04-12-2018 vergroten woning
OLO 4001955
complex 608,
04-12-2018 het energetisch verbeteren
OLO 4074505
van Speijklaan e.o.		 van 75 woningen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Lobbenhoeve 10
29-11-2018
Burgemeester Krollaan 33 29-11-2018
Watermolenwal 8
30-11-2018
Steenweg 17
30-11-2018
Scheepsboulevard 2
30-11-2018
Kaldersedijk en Brandevoort 03-12-2018
Sweelincklaan 8
03-12-2018
Goorwal 5
04-12-2018
de Hoefkens, kavel 2
06-12-2018

Projectomschrijving:
plaatsen erfafscheiding
oprichten woning
vestigen speelautomatenhal
vestigen speelautomatenhal
vestigen speelautomatenhal
kappen 2 bomen
maken uitweg
oprichten woning
maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3971757
OLO 4011827
OLO 3879125
2018-X0953
2018-X0954
OLO 4034883
OLO 3999475
OLO 3675941
OLO 4046987

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Dorpsstraat 19
29-06-2018 slopen en heroprichten
		hoofdgebouw

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3767877

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Koeveldsestraat 18

Projectomschrijving:
verplaatsen erfafscheiding

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4052489

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Geysendorfferstraat 1
04-12-2018 plaatsen reclame Winkelcentrum
OLO 3989241
		Straakven

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Elsbeen van Baerlestraat 27 06-12-2018 plaatsen dakkapel (voorgevel)
OLO 4014529
		

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
Adomaitiene I		 27-06-1988

Anterieure exploitatieovereenkomst Lieshoutseweg te Helmond
Burgemeester en Wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet
ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 30 november 2018 met
mevrouw F.F. van Oordt, de heer J.W.H. Briët, de heer R.J.P. Briët en mevrouw L.J.M. Briët
(tezamen de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24
Wro is aangegaan.
De overeenkomst heeft betrekking op het perceel grond gelegen aan de Lieshoutseweg te
Helmond, ter grootte van ongeveer 32 a en 91 ca (3291 m2) en kadastraal bekend gemeente
Helmond, sectie L, 2753 (gedeeltelijk) (het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de
wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.
Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden
een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een
ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich
hiervoor melden bij de receptie.

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

Naam inrichting
Buvo Castings B.V.

Locatie
Achterdijk 25

Omschrijving melding
Vervangen loods en aanleg waterbassin

Ontrekking aan het openbaar verkeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 27 november 2018 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft
besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van het parkeerterrein
nabij Molenstraat 123.
Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van dinsdag 18
december 2018 gedurende zes weken (tot en met 28 januari 2019) voor een ieder kosteloos ter
inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op
afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14 0492.
De stukken worden dan voor u klaargelegd.
De stukken kunt u ook inzien via www.helmond.nl/onttrekkingwegen.
Bezwaar
Tegen het raadsbesluit kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
belanghebbenden gedurende genoemde termijn van ter inzage legging bezwaar maken
bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeenteraad van
Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of elektronisch via www.helmond.nl/bezwaar),
moet voorzien zijn van een dagtekening en van de naam en het adres van de indiener. Verder
dienen aangegeven te worden het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden
van het bezwaar. Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, kan/kunnen
tevens op grond van artikel 8:81 Awb de president van de Arrondissementsrechtbank te
’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Kennisgeving beschikking milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een
vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
WaterstofNet vzw voor het veranderen van een waterstoftankstation op de Automotive
Campus in Helmond. De verandering betreft het verplaatsen van de hoge-drukopslag.
De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3885831.
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking
is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.
Inzage
De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 13
december 2018 tot en met 23 januari 2019 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel
35 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. Voor een mondelinge toelichting
op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.
Beroep
Gedurende bovengenoemde 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 er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige
voorziening. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

12 december 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

