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• 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

Nieuwe vergaderstructuur gemeenteraad

De nieuwe gemeenteraad start met een nieuwe vergaderstructuur. Hierdoor 
is de raad vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. 
Inwoners zien duidelijker op welke momenten zij het beste mee kunnen 
doen met de raad en invloed uit kunnen oefenen op de totstandkoming van 
een raadsbesluit. 

Een belangrijke taak van de gemeenteraad is het vertegenwoordigen van de 
inwoners door de hoofdlijnen te bepalen van het gemeentelijk beleid. De raad 
houdt ook toezicht op het dagelijks werk van het college van burgemeester en 
wethouders. Met de nieuwe vergaderstructuur kan de raad efficiënter werken, 
beter sturen en heeft meer mogelijkheden inwoners te betrekken in een vroeg 
stadium.

Nieuwe vergaderstructuur
Voortaan zijn iedere maand op dinsdagavond de volgende vergaderingen:
- Week 1: presidium en podiumbijeenkomst
- Week 2: opiniecommissie Inwoners en opiniecommissie Omgeving
- Week 3: adviescommissie Inwoners en adviescommissie Omgeving
- Week 4: gemeenteraadsvergadering
De agenda’s staan op www.helmond.raadsinformatie.nl en in weekbladen 
Traverse en De Loop. 

Waarover vergadert de gemeenteraad?
Podiumbijeenkomst
Tijdens de podiumbijeenkomsten haalt de raad informatie op. Op allerlei 
manieren en via verschillende kanalen. Zoals informatie vragen bij inwoners of 
professionals, of juist ervaringen uitwisselen. Zo wil de raad beleid ontwikkelen 
met draagvlak uit de omgeving.

Commissievergaderingen
Er zijn twee soorten commissievergaderingen. De vergaderingen van de 
opiniecommissie zijn bedoeld om in een vroeg stadium om meningen te vragen. 
Hierin bespreekt men welk beleid de raad wil gaan maken, welke scenario’s er 
mogelijk zijn en welke partijen zijn betrokken.
In de adviescommissies bespreken raads- en commissieleden onderwerpen 
inhoudelijk en geven tot slot een advies. De adviescommissie geeft aan of een 
onderwerp naar de raadsvergadering gaat als hamerstuk (hierover wordt dan niet 
meer gediscussieerd) of als bespreekstuk. 

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering neemt de raad een besluit over deze onderwerpen. 
Over de meeste onderwerpen wordt dan inhoudelijk niet veel meer gezegd, er 
wordt alleen nog gestemd. U kunt live meekijken op www.helmond.nl/bestuur 
(kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal op uw tablet kunt u 
gemakkelijk de vergadering volgen. U kunt de vergadering ook op een later 
moment terugkijken.

Invloed uitoefenen op raadsbesluit
Inwoners kunnen op verschillende momenten en manieren betrokken zijn bij de 
totstandkoming van een raadsbesluit. Wilt u weten hoe? U leest het op 
www.helmond.nl/spreekrecht. 

Ontwerp provinciaal inpassingsplan 
N279 Veghel - Asten ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van de N279 tussen Veghel en 
Asten ter inzage gelegd. Ook worden de bijbehorende onderzoeken voor de 
milieueffectrapportage met de effecten voor mens en natuur van de geplande 
uitbreiding van de weg gepubliceerd. Vanaf 29 mei tot en met 9 juli ligt het 
ontwerp-inpassingsplan ter inzage in de Stadswinkel. Vanaf dat moment kan 
iedereen een zienswijze indienen. U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren 
via www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten. Op 12, 14, 18 en 19 juni zijn er 
inloopbijeenkomsten over het ontwerp-inpassingsplan.

Digitale nieuwsbrief N279

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de plannen voor 
provinciale weg N279 van Veghel naar Asten? Dat kan door u aan te melden voor 
de digitale nieuwsbrief N279. Deze nieuwsbrief verschijnt enkele malen per jaar 
en informeert u over het laatste nieuws over het project. Aanmelden kan via de 
website van de provincie www.brabant.nl/N279.

Bestrijding eikenprocessierupsen 

Door het extreem warme weer is er dit jaar een explosieve groei van het 
aantal eikenprocessierupsen. De gemeente heeft dit jaar al 280 meldingen 
ontvangen, ten opzichte van 35 meldingen voor het gehele vorige seizoen. 
De gemeente doet er alles aan om de rups te bestrijden. Ziet u een nest? 
Meld dit dan bij de gemeente. Heeft u al een melding gedaan? Dan is dat 
voldoende. Uw melding staat genoteerd bij de aannemer. Vanwege het grote 
aantal meldingen kan het wat langer duren. Dubbel melden is niet nodig. 

Nesten melden
Als u eikenprocessierupsen ontdekt in uw tuin of in de openbare ruimte, neem 
dan contact op met de gemeente. Dit kan via 14 0492 of via www.helmond.nl. 
Ga vooral niet zelf bestrijden! Tijdens het bestrijden loopt u het grootste risico 
in contact te komen met de brandharen. U kunt alle nesten melden, ook als ze 
in particuliere eikenbomen zitten. De gemeente probeert de nesten binnen een 
week te verwijderen.

Nesten herkennen
De nesten zijn herkenbaar aan het grijze spinsel dat eromheen gebouwd wordt. 
Hierin zitten de resten van de vervelling met de brandharen. In het zomerseizoen 
worden de rupsen bestreden door ze te plukken of weg te zuigen. Dat gebeurt 
door een gespecialiseerd bedrijf. Meldingen van eikenprocessierupsen bij 
speelplekken en scholen worden met spoed behandeld. Vermijd zelf elk contact 
met de rupsen en de resten ervan.

Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes is te 
vinden op www.helmond.nl/rupsen en 
www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Eikenprocessierups. 
Voor gezondheidsvragen: GGD, tel. 0900 36 86 868. 

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

Ingediende evenementenvergunningen 
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Cacaokade 30-05-2018 Cacao Fabriek Infected Lounge 2018-02201

  (21 t/m 29 juli 2018)

Icarusstraat 35 03-06-2018 Team Holzken Boksgala 2018-02203

  (7 en 8 juli 2018)

recreatiegebied Berkendonk 05-06-2018 Helmcross (13 en 14 oktober 2018) 2018-02230

de Hoefkens 1B 06-06-2018 Kennedymars - oliebollenkraam  2018-02258

  (7 juli 2018)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas 

worden ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. Verleende 

evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Brouwhuis 04-06-2018  Boeremert (20 mei 2018) 2017-04697

markthal De Veste 04-06-2018  Klapstoelconcert (16 juni 2018)  2018-00535

Wederhof/Frieslandpad 05-06-2018  Rijpelberg Live (7 en 8 juli 2018)  2018-01738

sportcomplex De Rijpel 08-06-2018 Rood-Wit ‘62 Beachvoetbal 2018-01989

  (16 juni 2018)

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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 13 juni 2018

Wegafsluiting Braderie Heistraat

Op zondag 17 juni vindt de Braderie Heistraat plaats. In verband hiermee gelden 
van 5.00 tot 19.30 uur de volgende wegafsluitingen:

• Heistraat tussen Binderseind en Tolpost
• Tolpost
• Advocaat Botsplein tussen Van Hoeckstraat en Heistraat
• Aad Meijerstraat tussen Advocaat Botsplein en Van Brusselstraat
• Van Brusselstraat tussen Aad Meijerstraat en Heistraat
• Prins Karelstraat tussen Tolpost en Hamsterstraat
• Hermelijnstraat tussen Korenwolfstraat en Prins Karelstraat
• Pastoor van Leeuwenstraat tussen Korenwolfstraat en Tolpost
• Korenwolfstraat tussen Pastoor van Leeuwenstraat en Hermelijnstraat

Bekendmakingen

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

Vliegenbergdonk 5 01-06-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3708361

Besselhoeve 16A 03-06-2018 plaatsen overkapping en poort OLO 3677851

Hendrik de Swaeffstraat 2 01-06-2018 vervangen dakbedekking OLO 3708077

Venstraat 2A 04-06-2018 oprichten recreatief bijgebouw OLO 3711929

Baroniehof 167 30-05-2018 maken uitweg 

Veluwehof 93 05-06-2018 opichten aanbouw achtererf OLO 3670193

Gerwenseweg 32 05-06-2018 doorbreken binnenmuur OLO 3655329

Gheynspark 06-06-2018 gewijzigd uitvoeren gevels OLO 3481061

kadastraal T 7516

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

Vossenbeemd 107 31-05-2018 wijziging brandscheiding OLO 3595669

Grasbeemd 9 / Varenschut 18 31-05-2018 plaatsen tussenvloer OLO 3638827

  op staalconstructie

de Kromme Geer 101 31-05-2018 plaatsen dakkapellen OLO 3539701

  (voor- en achterzijde)

Automotive Campus 70 31-05-2018 oprichten bedrijfsruimte (lightyear) OLO 3565355

2e Haagstraat 40 01-06-2018 plaatsen gevelbelettering OLO 3651235

Kromme Steenweg 31 01-06-2018 renovatie pand OLO 3436735

Keizerin Marialaan 4 01-06-2018 aanbrengen luchtkanalen,  OLO 3591813

  plaatsen reclame

Laathoeve 22 01-06-2018 maken uitweg OLO 3647223

Zwanenbeemd 6 01-06-2018 aanpassen voorgevel OLO 3639307

Pastoor Wichmansstraat 4 01-06-2018 oprichten garage 

Johannes Bosboomstraat 16 04-06-2018 plaatsen tuinhuis en OLO 3619931

  vernieuwen erfafscheiding

Houtse Parallelweg 21 05-06-2018 vergroten woning  OLO 3446419

Rivierensingel 725 05-06-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3312169

Eikenwal 3 05-06-2018 wijzigen erker voorgevel OLO 3611773

Ridderstraat 1 t/m 23 06-06-2018 onderhoud woningen OLO 3690863

(oneven), Tournooistraat 30  helmond-west, fase i

t/m 52 (even)

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

Molenstraat 198-200 wijzigen kozijnen 

Grienderhoeve 12 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3666327

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

Spagetstraat 9 01-06-2018 vergroten woning OLO 3619973

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

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

Cafetaria ’t Hout Cederhoutstraat 24  Het verplaatsen van de koelmotoren.

New York Pizza  Molenstraat 58 Starten van een bedrijf voor de bereiding van 

  pizza’s.

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.

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district
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