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Bewegingssensoren voor slimme
straatverlichting
De gemeente rust alle straatlantaarns uit met duurzame Ledlampen en
bewegingssensoren. Die sensoren merken het wanneer personen, fietsers
of auto’s in de buurt zijn en zorgen dan voor de juiste verlichting. Is er
niemand op straat, dan kan het een stuk minder met die verlichting. Dat
spaart natuurlijk flink wat energie uit, terwijl als het nodig is er meer dan
voldoende licht voorhanden is.
De sensoren zijn erg slim. Ze geven zelfs aan elkaar door dat er iemand aankomt.
Dan kan de volgende straatlantaarn alvast de verlichting opschroeven. Ook
‘ongewenste’ bezoekers worden natuurlijk door sensoren opgemerkt. De
veiligheid is dus niet in het geding.

Geen camera’s
De sensoren zijn geen camera’s. Ze kunnen niets registeren. Ze kunnen de
gemeente wel laten weten wanneer de verlichting kapot is of de lantaarnpaal
scheef staat.
Op termijn de hele stad
Sinds 2014 zijn al ongeveer duizend bewegingssensoren geplaatst, verspreid over
heel Helmond. Uit enquêtes blijkt dat de gebruikers daar tevreden over zijn. Op
dit moment is de Akkers in Mierlo-Hout aan de beurt. De verder plaatsing valt
samen met het jaarlijks groot onderhoud aan lantaarns. Over enkele jaren heeft
heel Helmond zuinige en veilige straatverlichting. De stad levert daarmee een
bijdrage aan het Energieakkoord, dat eist dat de openbare verlichting in 2020
20% zuiniger moet zijn dan in 2013.
Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen kunnen bewoners terecht bij Alfred Groote. Hij is
bereikbaar via a.groote@helmond.nl of via telefoonnummer 14 0492.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Commissie Maatschappij
Maandag 19 februari, 19.30 uur
(Gewijzigde locatie: De Geseldonk, Cederhoutstraat 44)
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Vaststellen visie op gezondheidspreventie en onttrekking reserves GIDS en
Gezondheidsbeleid
2. Kadernota sociaal domein
Commissie Omgeving
Dinsdag 20 februari, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Evaluatie GRR Blink 2017 en voornemen tot continuering deelname in GRR
Blink
2. Vervolg Brainport Smart District

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

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 20 februari 2018 en 6
maart 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.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening:
Stiphout Zuid,
02-02-2018
kavel Z11,
Kommavlinder
de Groene Loper
02-02-2018
(Villa De Wit)		
Brandevoort 4
02-02-2018
		
Omgeving Graandijk 02-02-2018
Statenlaan 93
02-02-2018
Weyerbeemd 5
05-02-2018
Mauritslaan 27
05-02-2018
Duizeldonksestraat, 06-02-2018
t.h.v. huisnummer 25
Gasthuisstraat 15
06-02-2018
Berkehoutstraat 5
07-02-2018
Hemelrijksestraat 90 07-02-2018

• 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)

Projectomschrijving:
oprichten woning, maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3449473

oprichten 19 appartementen met
parkeerkelder en maken uitweg (villa de wit)
verbouwen woonboerderij,
afwijken bestemmingsplan
oprichten opslagloods
vergroten trapgat
wijzigen bouwvergunning oprichten woning
verleggen uitweg
kappen boom
wijzigen bestemming
vergroten woning met erker
vergroten woning

• 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

OLO 3455421
OLO 3456691
OLO 3453809
OLO 3457279
OLO 3460039
OLO 3460577
OLO 3464035
OLO 3463291
OLO 3467195
OLO 3464259

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Datum indiening:
Verliefd Laantje 3A
02-02-2018
Vossenbeemd
07-02-2018
111A-111B-111C-111
Dongestraat 1
06-02-2018
Lage Dijk 26
06-02-2018
Zeeuwendonk 6
07-02-2018
Dinkelstraat 19
06-02-2018

Projectomschrijving:
renoveren clubhuis
wijziging brandcompartimenten

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3444621
OLO 3307207

maken uitweg
vergroten bedrijfshal
oprichten woning
oprichten garage

OLO 3453199
OLO 3044369
OLO 3310831
OLO 3388629

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)

Verlenging beslistermijn
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
07-12-2017 oprichten woning
OLO 2901521
19-12-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 3131685

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.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:		
Korte Beemd 2
Wilgehoutstraat 6 Sportpark De Beemd		

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Voormalig EHAD terrein 09-02-2018
Snuffelmarkt (24 juni 2018)

Registratienr.:
2018-00264

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied – Heibergweg 1

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Van der
02-02-2018
vergroten woning met opbouw
OLO 3342077
Brugghenstraat 70

Projectlocatie:
Leemkuilenweg 5
Zeeuwendonk 4

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

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten loods met overkapping,
OLO 3371545
plaatsen keerwand
melding brandveilig gebruik bij evenement

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Mierloseweg,
07-02-2018
Braderie Helmond West (10 juni 2018)
2018-00575
stukje 2e Haagstraat
Sportpark De Beemd
06-02-2018
Kringgilde Peelland 2018
2018-00585
		
(21 t/m 24 juni 2018)
Terrein De Cacaofabriek 07-02-2018
Ibiza Markt (8 april 2018 en 1 juli 2018) 2018-00590
Bruhezerweg
22-01-2018
Jeugdwielerronde van Brouwhuis
2018-00328
		
(22 april 2018)

Het is veel vetter
om het in de gele bak te doen!

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.9a van de
Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp
wijzigingsplan ‘Buitengebied – Heibergweg 1’ met ingang van 15 februari 2018 gedurende zes
weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Helmond’. Het betreft de verschuiving van het agrarische bouwperceel, waarbij de oppervlakte
van het bouwperceel niet toeneemt.
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.0794.0000WP170160-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de
openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is
juridisch bindend.
Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
hun zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het College van burgemeester en
wethouders, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze wijzigingsplan Buitengebied – Heibergweg 1.
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 702 602.

Besluit gewijzigde bedieningstijden sluizen 8 en 9 en brug insteekhaven
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat er gewijzigde bedieningstijden
zijn vastgesteld ten aanzien van de bediening van de sluizen 8 en 9 en de brug in de
insteekhaven te Helmond.
De nieuwe bedieningstijden zijn als volgt vastgesteld:
• Maandag tot vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur
• Vrijdag van 06.00 uur tot 20.00 uur
• Zaterdags en zondags gesloten
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt
getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na
de dag van bekendmaking (6 februari 2018) van het besluit. Uw gemotiveerde bezwaarschrift
dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus
950, 5700 AZ Helmond. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op
www.helmond.nl. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit. Er
bestaat daarom de mogelijk om, als een bezwaarschrift is ingediend en voor zover onverwijlde
spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, een verzoek om voorlopige voorziening in
de dienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht,
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Gebruikte vetten en oliën gooi je natuurlijk niet in de gootsteen. Dan heb je grote kans
dat je riool verstopt raakt. Dus heb jij gebruikt frituurvet, bakolie of andere vetten?
Stop dit dan in een afgesloten ﬂes of bakje en lever het bij mij in. Dan word ik er een stuk
vetter van en kunnen ze er bovendien biobrandstof van maken.

Je vindt mij in Helmond bij:
• Milieustraat, Gerstdijk 1
• Jumbo, Azalealaan 64
• OEC Korfbal, Braakse Bosdijk 1A
• Plus, Nieuwveld 19
(winkelcentrum De Bus)
• Raaytex, De Hoefkens 1B

Bezwaar maken?

• SC Helmondia, De Braak 5
• Van Rijsingen Diepvries,

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.

Medevoort 31
• Jan Linders,
Janssen & Fritsenplein 11 (Mierlo-Hout)

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.

Kijk voor meer info op www.frituurvetrecyclehet.nl

Burgemeester en Wethouders van Helmond

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

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.

Gemeente Deurne

• 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
poster vet staand helmond.indd 1

14 februari 2018

7-12-2017 12:16:12

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

