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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

Verloren of gevonden voorwerpen

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

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.

Gezocht: lid Urgentiecommissie Stedelijk 
Gebied Eindhoven

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-
Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) geldt 
een urgentieregeling met regels voor het met voorrang verhuren van sociale 
woningen aan urgent-woningzoekenden. Aanvragen voor urgentie worden 
voorgelegd aan een onafhankelijke urgentiecommissie. Wij zijn op zoek naar een 
nieuw lid die vanuit zijn of haar maatschappelijke betrokkenheid invulling wil 
geven aan deze commissie.

Een volledig profiel en achtergrondinformatie vindt u op 
www.sonenbreugel.nl/vacature. U kunt reageren tot 5 juli 2018 via 
t.rijkers@sonenbreugel.nl.

Laat weten wat u van de weekmarkt vindt

Hoe moet de weekmarkt in het centrum van Helmond er volgens u uitzien? 
Komt u er vaak? Wat ziet u graag en wat mist u? De gemeente komt het 
graag te weten! 

Vul de enquête in en help de gemeente om de weekmarkt te verbeteren. 
De enquête vindt u op www.helmond.nl/vragenlijst. Deze link blijft twee weken 
actief.

Invullen kost ongeveer 5 minuten tijd en de antwoorden zijn anoniem. De 
resultaten gebruikt de gemeente bij het opstellen van de nieuwe visie op de 
zaterdagmarkt.  

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.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 26 juni 2018 en 10 juli 
2018. Beide 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 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

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

Ontwerpvergunning Wet op de Lijkbezorging (crematorium)
Op basis van artikel 53 van de Wet op de Lijkbezorging behoeft het vestigen, uitbreiden 

of wijzigen van een niet gemeentelijk crematorium een vergunning van burgemeester en 

wethouders. Voor het aan de Meanderlaan 1 gevestigde (en in werking zijnde) crematorium 

is deze vergunning eerder nooit aangevraagd en/of verleend. Ter formalisering van de 

bestaande situatie is deze vergunning alsnog aangevraagd. Burgemeester en wethouders zijn 

voornemens de vergunning te verlenen.

Inzage

Conform artikel 54 van de Wet op de Lijkbezorging liggen het ontwerpbesluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken met ingang van 21 juni 2018 voor de duur van 30 dagen 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.

Zienswijzen

Gedurende deze termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een zienswijze 

omtrent het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a Team 

Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kan een afspraak worden gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder 

telefoonnummer 14 0492).

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

de Lage Geer 7 plaatsen erfafscheiding OLO 3721071

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

startplaats café-zaal 30-05-2018 Fiets4Daagse De Peel 2018-02301

‘t Aambeeld, Dorpsstraat/Kloosterstraat  (10 t/m 13 juli 2018)

basisschool De Vendelier,  10-06-2018 Fierljeppen (8 en 9 september 2018) 2018-02308

Stepekolk-Oost 

Maisdijk 4 08-06-2018 Arte for India festival 2018-02309

  (29 september 2018)

Sportpark de Braak 11-06-2018 Open Dag Helmond Sport 2018-02310

  (5 augustus 2018)

Markt 11-06-2018 Kermis Concerten (8 t/m 10 juli 2018) 2018-02311

Piet Blomplein 13-06-2018 Kermisconcert (5 t/m 12 juli 2018) 2018-02347

Prins Bernhardlaan 12-06-2018 Buurtfeest Oranjebuurt 2018-02349

  (1 en 2 september 2018)

Groenewoud 13-06-2018 Zomerborrel (5 juli 2018) 2018-02366

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.:

Diverse locaties Brandevoort 11-06-2018 Kindervakantieweek Brandevoort 2018 2018-01818

  (9 t/m 13 juli 2018)

Sportpark Brandevoort 1 11-06-2018 10 jarig bestaan SV Brandevoort 2018-01360

  (25 en 26 augustus 2018)

 Nijverheidsweg 1-2 13-06-2018 Ultimate Car Event 2018 (29 juli 2018) 2018-00672

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 20 juni 2018

Bekendmakingen

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

de Lage Geer 7 07-06-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3721071

Ardennen 2 08-06-2018 vergroten woning met overkapping OLO 3723521

Kaukasus 26 08-06-2018 vergroten bijgebouw OLO 3723883

Brandevoort 12-06-2018 oprichten demonstratiewoning OLO 3708149

kadastraal U 2855

Stiphout Zuid  12-06-2018 oprichten woning OLO 3546967

kavel Z12, Kommavlinder 

Sobrietasplein 501 12-06-2018 aanbrengen ingang voor winkel OLO 3730451

Engelseweg 147 07-06-2018 legaliseren reclame OLO 3708407

Engelseweg 156 12-06-2018 legaliseren reclame 

Dorpsstraat 47A 04-06-2018 wijzigen gebruik t.b.v. afhaal/restaurant OLO 3712711

Haagstraat Sectie E 1875 12-06-2018 oprichten 5 huurwoningen OLO 3731507

2e/3e Haagstraat 13-06-2018 oprichten 11 huurwoningen en OLO 3731361

Sectie G 2887  maken uitwegen

Zuiddijk 27 14-06-2018 verbouwing kantooronderdeel  OLO 3734659

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

Baroniehof 167 08-06-2018 verbreden uitweg met 6,00 meter  

de Zellen 6 12-06-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3682795

Lage Dijk t.h.v. nr. 27 12-06-2018 kappen 3 bomen OLO 3615829

Schollaan 7 13-06-2018 vernieuwen erfafscheiding OLO 3606485

Citroenvlinder 2 13-06-2018 oprichten woning OLO 3436499

Havenpark 12-06-2018 afwijken bestemmingsplan t.b.v.  OLO 3699357

  zomerkermis

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Kanaaldijk N.O. 16 21-06-2018 brandveiliggebruik OLO 3592559

St. Trudostraat 2A 21-06-2018 aanvraag brandveilig gebruik OLO 3662659

Sectie F 571, 686, 271, 21-06-2018 nieuwe installatie asfaltcentrale OLO 3536193

Churchill-laan

Inzage en zienswijze

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.

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 0492-

587506).

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5
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 Helmond – De Wolfsputten 5’ met ingang van 21 juni 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 splitsing van een bestaande woonboerderij in twee woningen.

Inzage plan

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.0794.0000WP180019-1000. 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, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van: zienswijze wijzigingsplan Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5. 

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. 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.


