
Feestdagen: milieustraat en ophalen afval

Er komen weer verschillende feestdagen aan! Dat betekent dat de 
openingstijden van de milieustraat wijzigen en dat uw afval op andere 
momenten wordt opgehaald. Hieronder vindt u meer informatie.

 Gewijzigde openingstijden milieustraat
 • Bevrijdingsdag reguliere openingstijden
 • Hemelvaartsdag gesloten, vrijdag na Hemelvaart extra lang open van 8.30 
  tot 17.00 uur
 • Eerste en Tweede Pinksterdag gesloten

 Gewijzigde ophaaldata afval
 Kijk voor gewijzigde ophaaldata van het afval op de website
 www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert, 
 krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van 
 alle soorten afval. U kunt de afvalapp ook als app downloaden voor op uw 
 smartphone of tablet. 

Vragen?
Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur naar het Klant 
Contact Centrum (KCC): 14 0492.

Graafwerkzaamheden in Helmond 

Gas- en waterleidingen, rioolbuizen, koperkabels en straks ook glasvezel 
voor internet, telefoon en televisie. Het ligt allemaal onder de grond en heeft 
regelmatig onderhoud nodig. 

Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan:
- het vervangen of aanleggen van het riool door de gemeente Helmond
- renovaties van oude water- en gasleidingen door Brabant Water en Enexis
- werkzaamheden aan het kabelnetwerk door KPN
- aanleg van glasvezel bij basisscholen en in Stiphout door Breedband Helmond
 
Vragen?
Heeft u vragen hierover? Stel ze dan aan de desbetreffende organisatie. Op  
http://live.andes.nl/helmond vindt u een overzicht van de werkzaamheden van 
de gemeente. 

Al deze graafwerkzaamheden staan los van 
het glasvezelproject van gemeente Helmond. 
Hiervoor gaat pas na de zomer de schop in de grond. 
Wil je meer weten over het glasvezelproject van 
de gemeente?
Kijk dan op www.helmond.nl/glasvezel. 

Gemeente gesloten op 10 en 11 mei

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 11 mei zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dat geldt ook voor de Stadswinkel en Zorg & 
Ondersteuning.

U kunt op deze dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken 
van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding over 
bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of losliggende stoeptegels, kunt u terecht 
op www.helmond.nl. Museum Helmond is gewoon open.

Kermis in Brouwhuis  

Van 5 tot en met 8 mei is er kermis in Brouwhuis. Deze kleinschalige kermis staat 
opgesteld op de locatie Peeleik. De openingstijden van de kermis zijn: zaterdag 
van 13.00 – 01.00 en zondag tot en met dinsdag van 13.00 – 24.00 uur.    

Vanwege de kermis zijn van vrijdag 4 mei 07.00 uur tot en met woensdag 9 mei 
18.00 uur de Peeleik en de Rector Heuvelstraat gedeeltelijk afgesloten.

Meer informatie over de kermis vindt u op www.helmondkermis.nl. 

Wegafsluitingen Helmond Live  

Helmond Live is een nieuw gratis muziekevenement in het centrum van de 
stad. Het evenement vindt vier edities op rij plaats in het horecagebied. De 
aftrap is op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei. De andere edities volgen op 
zaterdag 12, 19 en 26 mei. Vanwege dit evenement zijn er in het centrum diverse 
wegafsluitingen. 

De volgende wegen zullen afgesloten zijn voor alle verkeer: Kasteellaan tussen 
Parkweg en Veestraat, Havenweg tussen Havenweg en Veestraat, en Steenweg 
tussen Kromme Steenweg en Kanaaldijk NW. De Kanaaldijk NW blijft voor alle 
doorgaande verkeer bereikbaar.

De afsluitingen gelden op de volgende dagen en tijden:
• donderdag 10 mei van 08.00 tot 01.00 uur
• zaterdag 12, 19 en 26 mei van 16.00 tot 02.00 uur

Enquête Koningsdag Helmond

Heeft u vorige week Koningsdag Helmond bezocht? De gemeente Helmond hoort 
graag wat u van dit evenement vindt. 
Vul de enquête in op www.helmond.nl/vragenlijst. Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes wordt een cadeaubon ter waarde van 10 euro verloot.

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

&

Gewijzigde ophaaldagen 
afval en openingstijden 
milieustraat.

M I L I E U STR A AT

Waar u ook woont, 
vul de enquête in op 

www.helmond.nl/vragenlijst
of scan de QR-code

Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes verloten wij één 

cadeaubon t.w.v. €10,- 



Bekendmakingen

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

Leeuwenborchweide  22-04-2018 plaatsen erker (voorzijde) OLO 3603725

62 

Besselhoeve 16A 12-04-2018 verplaatsen erfafscheiding OLO 2730021

Dr. Schaepman- 23-04-2018 vergroten woning OLO 3627653

plantsoen 9 

Brand 2 24-04-2018 maken 2de uitweg OLO 3631439

Burgemeester  24-04-2018 vergroten woning OLO 3622375

Krollaan 97 

Brand 2 24-04-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3631367

Stepekolk,  25-04-2018 oprichten diverse aanbouwen OLO 3634379

bouwnummers 1,13,  t.b.v. 26 woningen

14,15,16,19 en 26 

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

Stationsstraat   28-03-2018 transformatie kantoorgebouw OLO 3391503

3 t/m 67 oneven huisnummers  naar 33 woningen 

Burgemeester v Houtln  19-04-2018 handelen in strijd met bestemmingsplan OLO 3300441

12A-12-14B-16A-16-18A-18   

Dongestraat 17 19-04-2018 vergroten woning OLO 3571165

van Someren-  20-04-2018 oprichten carport OLO 3503559

Downerlaan 25 

Elzehoutstraat 60 20-04-2018 vergroten woning OLO 3519731

Kavel L32, Liverdonk 23-04-2018 maken uitweg OLO 3560189

Bockendonk 2-4-6-8-10- 24-04-2018 oprichten 18 woningen OLO 3357275

12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36  

Emmastraat 21 24-04-2018 kappen bomen OLO 3566003

Vuurvlinder 11  25-04-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3416623

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dorpsstraat 55 01-03-2018 wijziging op verleende vergunning OLO 3511239

Waterdijk, Sectie F 723 27-02-2018 uitbreiding bedrijfsruimte  OLO 3508263

  (hal en kantoor) 

Pastoor Wichmansstraat 4 29-01-2018 oprichten garage 2018-X0072

Lage Dijk 27 05-03-2018 uitbreiden bedrijfspand OLO 3519607

Herenlaan 96 13-03-2018 plaatsen balkonbeglazing OLO 3539989

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.

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

Boerhaavelaan 17 19-04-2018  vergroten woning met overkapping OLO 3609339

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Sportpark Brandevoort 18-04-2018     Rondje Brandevoort (23 september 2018)  2018-01591

Markthal, De Plaetse 23-04-2018     Brandefood Culinair Weekend 2018-01639

  (15 en 16 september 2018) 

Molenstraat 103 16-04-2018     Turks Culturele Open Dagen  2018-01537

  (27 t/m 29 april 2018)  

Kloostersteeg 26-04-2018     Beach Event (7 en 8 juli 2018) 2018-01690

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

gemeente Helmond 23-04-2018  Wandel Avond Vier Daagse en  2018-00221

  Bloemenintocht (30 mei t/m 2 juni 2018) 

sportterrein Swift,  20-04-2018  Jubileumweekend Swift 2018-00977

Barentzpark   (10 t/m 13 mei 2018) 

Mierloseweg,  23-04-2018  Braderie Helmond West (10 juni 2018) 2018-00575

stukje 2e Haagstraat 

Jan van Goyenlaan 1 24-04-2018  Wijkfeest familiedag (8 juli 2018) 2018-01107

Molenstraat 103 25-04-2018  Turks Culturele Open Dagen  2018-01537

  (27 t/m 29 april 2018)  

kanaalzone centrum 26-04-2018  Drakenboot Festival Helmond  2017-04604

  (1 t/m 3 juni 2018) 

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

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

Schootense Dreef 23 23-04-2018  afwijken van bestemmingsplan OLO 3513465

Verwijdering kinderopvangvoorziening uit LRKP
Op grond van art. 8 “Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse 

kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend dat per 01 mei 2018 op eigen 

verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden verwijderd uit het 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK):

Naam Adres LRKP-nummer Reden

Spring, bso  Gasthuisstraat 15 313444547 Verhuizing kinderopvangvoorziening

Boomhut (BSO) te Helmond    naar de St. Trudostraat 2 te Helmond

Spring, psz  Gasthuisstraat 15 127435323 Verhuizing kinderopvangvoorziening

Stippeltje (KDV) te Helmond   naar de St. Trudostraat 2 te Helmond

  

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 Omschrijving melding

Habraken VOF Ruwe Putten 3 Het veranderen van een tuinbouwbedrijf.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein van winkelcentrum Brouwhorst aan te wijzen als 

algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492 587 605.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “transformatie kantoorgebouw naar 33 woningen “

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om 

hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te 

stellen ten behoeve van de omgevingsvergunning transformatie kantoorgebouw naar 33 

woningen Stationsstraat 3 t/m 67 (oneven). Deze waarden zijn: maximaal 62 dB voor het 

wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse, maximaal 63 dB ten gevolge van de 

Stationsstraat en maximaal 54 dB ten gevolge van het Zuidende.

Ter inzage

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 3 mei 2018 

gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te 

Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch 

maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen

Binnen een 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: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder Kasteel-Traverse 9. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag 

tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch  worden ingebracht door te bellen naar telefoonnummer 

14 04 92.

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  2 mei 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.

• 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


