
Gemeente en e-Quest investeren samen in glasvezel 
voor Helmond

Gemeente Helmond en e-Quest slaan de handen ineen om samen een 
glasvezelnetwerk in heel Helmond aan te leggen. Hiervoor richten zij een nieuwe 
organisatie op: Glasvezel Helmond B.V. 

De samenwerking betekent dat de gemeente en e-Quest vanuit Glasvezel 
Helmond B.V. van 2019 tot en 2021 samen een open glasvezelnetwerk aanleggen 
in de straten waar nu nog geen glasvezel ligt en dit netwerk gaan exploiteren. Een 
open glasvezelnetwerk betekent dat alle providers via het netwerk hun diensten 
mogen aanbieden. Dat zijn voorlopig de volgende aanbieders van internet-, 
televisie- en telefoniediensten: Trined, Plinq, Teleplaza en Breedband Helmond. 

Het glasvezelnetwerk in Rijpelberg, Brouwhuis en Stiphout is in de afgelopen 
jaren aangelegd door Breedband Helmond als dochteronderneming van e-Quest. 
Met de oprichting van Glasvezel Helmond B.V. worden ook die netwerken 
onderdeel van dit open netwerk. 

Meer weten? Kijk dan op www.helmond.nl/glasvezel

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• 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

Bekendmakingen

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

Aarle-Rixtelseweg 97 07-09-2018 herbouw woning OLO 3649589

Korte Beemd 3 12-09-2018 oprichten kantoorruimte en weegbrug OLO 3754603

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

Gasthuisstraat 3 verplaatsen tuinhuis OLO 3874283

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

parkeerterrein  06-09-2018 plaatsen pinbox OLO 3895865

Geysendorfferstraat 

Elsdonk 25 06-09-2018 vergroten woning, wijzigen gevel OLO 3897159

Rivierensingel 748A 13-09-2018 oprichten woning OLO 3644483

  en aanleggen uitweg

Burgemeester van 13-09-2018 kamerverhuur en OLO 3907155 

Houtlaan 168   plaatsen privacyscherm 

Automotive Campus  13-09-2018 uitbreiding bedrijfsruimte OLO 3789035

kadastaal T 7541  met kantoor 

Steenweg 26 13-09-2018 gevelwijziging 2018-X1010

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Molenstraat 199 11-07-2018 maken balkon/terras op aanbouw OLO 3797151
  (achterzijde)
Constant Permekelaan 36 19-07-2018 maken uitweg OLO 3813141
Bakelsedijk 262-264 18-07-2018 afwijken van bestemmingsplan OLO 3812527

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.



Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Sectie F 571, 686, 271,  20-09-2018  nieuwe installatie asfaltcentrale OLO 3536193

Churchilllaan 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Havenpark 20-09-2018 01-11-2018 inrichten havenpark                OLO 3846189 

(perceel I 02112)

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken 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.

Zienswijze

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14-0492).

Ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis - Deltaweg 2 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis - Deltaweg 2 met ingang van 20 september 2018 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Het betreft de nieuwvestiging van 

een fastfoodketen KFC en het planologisch-juridisch vastleggen van de bestaande Boerenbond.

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.0794.1400BP170234-1000. 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.

Zienswijze

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, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brouwhuis – Deltaweg 2. 

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.

• 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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 19 september 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.


