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Plaatsing bladkorven in Helmond

Verloren of gevonden voorwerpen

Vanaf maandag 22 oktober worden er in heel Helmond 400 bladkorven
geplaatst. Daarnaast zet de gemeente extra personeel in met veegmachines en
bladblazers. U kunt helpen overlast in uw buurt te voorkomen door bladafval
(geen takken of GFT) in de bladkorven te deponeren.

Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren? Dan kunt u dat voortaan melden
op www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt gevonden voorwerpen registreren en
verloren voorwerpen terugvinden.

De bladkorven blijven, afhankelijk van de bladval, tot ongeveer eind december
staan. Iedere week worden ze minimaal één keer geleegd. Bij het plaatsen kijken
we naar een goede spreiding van bladkorven in de stad en naar het aantal bomen
in de buurt. Op www.helmond.nl/bladkorven kunt u zien waar er bladkorven
komen te staan.
Melden overlast
Heeft een beschadigde bladkorf gezien of is een bepaalde bladkorf verdwenen?
Dan kunt u dit melden bij de gemeente door contact op te nemen met het Klant
Contact Centrum 14 0492 ofvul het meldingsformulier openbare ruimte in op
www.helmond.nl.

Hooravond begroting gemeente Helmond 2019
De gemeenteraad heeft dinsdag 25 september de Programmabegroting 2019
in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het gemeenschapsgeld volgend
jaar wel en niet wordt uitgegeven. Wat vindt u van de plannen die in de
Programmabegroting 2019 staan? De gemeenteraad hoort graag uw mening.
Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen dit laten weten
tijdens de hooravond op dinsdag 23 oktober. De raad ontvangt u graag om
19.30 uur in de raadzaal in Boscotondo. Wel vooraf even aanmelden als u wilt
inspreken.

Gevonden
Wanneer u iets vindt, hoeft u het niet naar de gemeente te brengen. U meldt
het eenvoudig op www.verlorenofgevonden.nl. Uw persoonsgegevens zijn alleen
zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert. Bewaar het gevonden
voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond.
Wanneer de eigenaar het voorwerp vindt op dezelfde website, dan ontvangt
hij via die website uw contactgegevens en neemt hij contact met u op. Neemt
de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het na de
wettelijke bewaartermijn van 1 jaar uw eigendom.
Wilt u het gevonden voorwerp toch liever niet zelf bewaren, lever dit dan in
bij het kantoor van Stadswacht Helmond (Weg op den Heuvel 39). U kunt hier
terecht van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur
en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.
Uitzonderingen zijn paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten. Deze kunt u
inleveren bij de Stadswinkel van de gemeente Helmond (F.J. van Thielpark).
Verloren
Iets verloren? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft.
U kunt op die website ook melden wat u kwijt bent. Als u uw verloren voorwerp
vindt op de website, dan krijgt u van de gemeente de contactgegevens van de
vinder.
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/verlorengevonden.

In de programmabegroting staan de geplande inkomsten en uitgaven van de
gemeente. De begroting geeft aan met welke programma’s wordt geïnvesteerd
in de toekomst van Helmond. Programma’s zoals aandacht voor gezondheid in
de aandachtswijken van Helmond, een kindvriendelijke stad of de bouw van het
nieuwe zwembad. En hoeveel geld een bepaald programma krijgt toegewezen.
Ook ligt vast wat de belangrijkste resultaten moeten zijn.
Uw mening is belangrijk
De raad kan uw belangen het beste vertegenwoordigen als u uw mening laat
horen. Wat vindt u van de plannen om in Helmond volgend jaar 400.000 euro te
investeren voor extra ondersteuning van inwoners met schulden en dat voor de
verbetering van onderwijshuisvesting de komende vier jaar 14,2 miljoen euro
wordt uitgetrokken? Laat het de raad weten en meld u aan voor de hooravond.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden om in te spreken door te mailen naar
raadsgriffie@helmond.nl. Dit kan tot vrijdag 19 oktober. Geef in uw mail uw
naam en telefoonnummer door, het onderwerp waarover u wilt inspreken en
eventueel van welke organisatie u bent. U krijgt dan vijf minuten spreektijd
tijdens de hooravond.
U kunt de begroting lezen op www.helmond.nl/begroting2019.
Inhoudelijke behandeling
Na de hooravond bespreekt de gemeenteraad op dinsdag 30 oktober aanstaande
de begroting inhoudelijk. Alle fracties geven hun mening over de begroting en
stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven vervolgens
antwoord op al deze vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Tot slot
stemt de raad of de begroting wordt vastgesteld of dat er nog zaken gewijzigd
worden. U bent van harte welkom tijdens deze vergadering. U kunt het ook online
volgen. Meer informatie hierover volgt later.

Blijf op de hoogte met overheid.nl
Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben op
uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl.
Daarop staan alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) . Bijvoorbeeld bestemmingsplannen en
plaatselijke regelgeving.
U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice. U geeft uw
postcode op en ontvangt automatisch besluiten en andere berichten over uw
straat of buurt. Aanmelden kan via https://zoek.overheid.nl/

• 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

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn
een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

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
Enexis Netbeheer BV
Gerstdijk 18
vestiging Brabant Zuid-Oost		

Omschrijving melding
Het oprichten van een
gasdrukregel- en meetstation.

Kennisgeving beschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een
vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ingetrokken van:
ADD APT B.V. voor het in werking hebben van een bedrijf voor de vervaardiging van chemische
additieven aan de Achterdijk 13 in Helmond.
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 18 oktober
2018 tot en met 28 november 2018 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te
Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch
(088-3690455) een afspraak maken
Beroepschrift
Gedurende de genoemde 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 op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.Een verzoek om een
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Ontwerpuitwerkingsplan “Hoek Houtsestraat - Kromme Haagdijk Baarsstraat”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpuitwerkingsplan “Hoek Houtsestraat - Kromme Haagdijk - Baarsstraat” met ingang
van 18 oktober 2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit uitwerkingsplan is gebaseerd op de uitwerkingsregels van bestemmingsplan “Hoek
Houtsestraat - Kromme Haagdijk”.
De locatie tussen de Kromme Haagdijk en de Baarsstraat diende voorheen als parkeerterrein,
fietsparkeerplaats en speelveld (basketbalveld) voor het voormalige Vakcollege Dr. Knippenberg
(OMO). Het uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van 3 grondgebonden vrijstaande
woningen mogelijk.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode
is NL.IMRO.0794.1300BPU170161-1000. 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 uitwerkingsplan “Hoek Houtsestraat - Kromme Haagdijk Baarsstraat”. 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) 702602.

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.
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
18 oktober 2018 tot en met 28 november 2018 voor iedereen 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.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden
gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst ZuidoostBrabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen
kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

Ontwerp paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp
paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij met ingang van 18 oktober 2018 gedurende
zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Het betreft een bestemmingsplan voor het gehele grondgebied van Helmond bestemd voor
agrarische bestemmingen, om hiermee te kunnen voldoen aan de regels van ‘zorgvuldige
veehouderij’ uit de provinciale verordening.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode
is NL.IMRO.0794.0000BP170159-1000. 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 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de
gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze paraplubestemmingsplan Zorgvuldige veehouderij. 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)
702602.

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

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

17 oktober 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

