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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

Verkeersmaatregelen voorjaarskermis 

In verband met de voorjaarskermis van 30 maart tot en met 8 april worden 
diverse wegen afgesloten en weekmarkten verplaatst.

Van maandag 26 maart 18.00 uur tot en met maandag 9 april 18.00 uur zijn het 
einde van de Noord Koninginnewal, Ameidewal en gedeelte van Watermolenwal 
afgesloten voor het verkeer. Op zaterdag 31 maart en 7 april is de Koninginnewal 
afgesloten vanaf de Kasteel - Traverse. Ook geldt daar dan een parkeerverbod van 
03.00 tot 19.00 uur.

Weekmarkten
De woensdagmarkten van 28 maart en 4 april verhuizen naar Noord 
Koninginnewal. De zaterdagmarkten van 31 maart en 7 april worden verplaatst 
naar de Noord en Zuid Koninginnewal en de Watermolenwal (vanaf het 
voormalig postkantoor tot aan de Elzas parkeergarage). De bloemenkramen staan 
dan in de Kerkstraat.

Inloopavond ontwikkeling Sport- en (Be)leefcampus

Op 28 maart aanstaande is er een inloopavond over de ontwikkeling van 
de Sport- en (Be)leefcampus op de Braak. Deze vindt plaats tussen 19.00 en 
21.00 uur bij Praktijkschool Helmond (Generaal Snijdersstraat 51). 

Wilt u meer weten over de nieuwe toekomstplannen op de Braak en het 
bestemmingsplan? Loop dan gerust even binnen. U kunt de plannen inzien en 
in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente en van Vereniging Ons 
Middelbar Onderwijs (OMO).

In deze uitgave van de gemeentepagina vindt u de kennisgeving 
‘voorbereiden bestemmingsplan’. Meer informatie over de plannen staat ook op 
www.helmond.nl/sportenbeleefcampus. Heeft u vragen? Neem dan contact op 
met de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen van de gemeente Helmond via 
0492 - 58 77 58 (maandag tot en met donderdag).

Voorlichtingsavond lastige pubers

Wilt u weten waarom pubers soms lastig gedrag vertonen en waarom ze 
dit moeilijk kunnen veranderen? Kom dan naar de voorlichtingsavond ‘Hoe 
overleef ik mijn puber?’ op 5 april van 19.30 tot 22.00 uur in wijkhuis de 
Fonkel.

U krijgt onder andere antwoord op vragen over computergebruik, beïnvloeding, 
groepsdruk en meidenvenijn, pesten en social media-gebruik onder pubers. 
Een jeugdarts vertelt over de ontwikkelingen van het lichaam en in het 
brein tijdens de pubertijd en welke invloed dat heeft op het gedrag. U kunt 
zich aanmelden voor deze (gratis) puberavond op www.cjghelmond.nl of via 
gezinsenjongerencoaches@helmond.nl. GGD Brabant-Zuidoost, LEVGroep, Halt en 
gemeente Helmond organiseren de bijeenkomst.

Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en Tweede 
Paasdag

Goede vrijdag (30 maart) en Tweede Paasdag (maandag 2 april) zijn alle 
kantoren van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

U kunt op deze twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het 
maken van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding 
kunt u terecht op www.helmond.nl.

Avondopenstelling 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar woensdag 4 april. 
Die dag is de Stadswinkel open tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Tijdens Pasen kunt u uw afspraak maken via www.helmond.nl.

Museum Helmond
Museum Helmond is gesloten op Eerste Paasdag. Op Tweede Paasdag is het 
museum open: Kasteel Helmond  van 10.30 tot 17.00 uur en de Kunsthal 
Helmond van 12.00 tot 17.00 uur.

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
• Eerste en Tweede Paasdag gesloten
• Koningsdag gesloten
• 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
Kijk voor gewijzigde ophaaldata 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. 

Bekendmakingen

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

Spagetstraat 11 11-03-2018 plaatsen terrasoverkapping OLO 3491971

Braakweg 21 11-03-2018 maken uitweg OLO 3533893

Herenlaan 96 13-03-2018 plaatsen balkonbeglazing OLO 3539989

Slegersstraat 42 13-03-2018 plaatsen terrasoverkapping (voorzijde) OLO 3539903

de Kromme Geer 101 13-03-2018 plaatsen dakkapel(voor en achterzijde) OLO 3539701

Stapelovenweg 2 15-03-2018 verbouwen pand OLO 3543489

Ringdijk 20 14-03-2018 kappen boom OLO 3542779

Liverdonk kavel L32 15-03-2018 oprichten woning OLO 3306753

Panovenweg 12 14-03-2018 plaatsen gevelreclame OLO 3542427

van Speijklaan 63B 15-03-2018 plaatsen dakkapel (legalisatieverzoek) OLO 3544169

Kaldersedijk 21 14-03-2018 oprichten garage OLO 3542975

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

Maisdijk 9 08-03-2018 uitbreiding opslagcapaciteit OLO 3528893

  PGS 15 incl. kleine wijzigingen

Beemdweg 61 14-03-2018 uitbreiden gronddepot OLO 3263381

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

Stiphout-Zuid, Vuurvlinder, kavel Z26 oprichten woning OLO 3521557

Dijksestraat 51 maken uitweg OLO 3466349

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

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van bestemmingsplan “SBC de Braak”. 

Het betreft hier de ontwikkeling van sportpark de Braak tot een multifunctionele sport- en 

belevingscampus waarbij de bouw van nieuwe sport- en onderwijsvoorzieningen mogelijk 

wordt gemaakt.

Er bestaat op dit moment nog geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Die mogelijkheid 

wordt geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan gereed is en ter inzage kan 

worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse en 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 

vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Groene Loper II
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 30 januari 2018 het bestemmingsplan 

De Groene Loper II gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het 

bestemmingsplan ligt met ingang van 22 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. 

In het kader van de actualiseringsplicht is voor het geldende bestemmingsplan “De Groene 

Loper, eerste herziening” een nieuw conserverend bestemmingsplan gemaakt, “De Groene 

Loper II”. Hiermee wordt dit deel van De Groene Loper voorzien van een actueel planologisch-

juridisch kader. Hierin zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

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.0794.1600BP170153-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 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.   

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan

Verbeelding:

- De aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – 1 (sw-1) wordt op de kadastrale percelen 

 Helmond sectie L nrs. 3069 en 3042 opgenomen en verwijderd van de percelen 3068 en 

 3070. 

- De aanduiding ‘wonen (w)’ wordt op de kadastrale percelen Helmond sectie L nrs. 3042 en 

 3049 opgenomen.

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, 

bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 23 maart 2018 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het 

plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 

1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden direct in 

het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat na afloop van de beroepstermijn geen 

nieuwe beroepsgronden meer mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de 

Crisis- en herstelwet van toepassing is.

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 21 maart 2018

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

Wesselmanlaan 35 09-03-2018 vergroten bijgebouw OLO 3504947

Druifheide 1,3,5,7,9,11,13, 09-03-2018 oprichten 16 tweekappers OLO 3371733

2,4,6,8,10,12,14

Wethouder Ebbenlaan 12-03-2018 kappen 2 bomen OLO 3511993

Trambaan 12-03-2018 kappen 1 boom OLO 3512583

Hoofdstraat 151 09-03-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3412247

Mauritslaan 27 12-03-2018 verleggen uitweg OLO 3460577

Zeeuwendonk 3 13-03-2018 oprichten woning OLO 3271123

Zeeuwendonk 6 13-03-2018 maken uitweg OLO 3518711

Azalealaan 7 13-03-2018 maken uitweg OLO 3519577

Keizerlaan 3 13-03-2018 plaatsen dakkapellen (zijgevels) OLO 3490523

Elbeplantsoen 31 13-03-2018 verhogen schoorsteen OLO 3425891

Coolendonk 5 14-03-2018 oprichten woning OLO 3441635

Rivierensingel 14-03-2018 kappen 1 boom OLO 3512597

Kanaaldijk Zuid-West 14-03-2018 kappen 25 bomen OLO 3512557

James Ensorlaan 14-03-2018 kappen 3 bomen OLO 3512039

de Kromme Geer 27 14-03-2018 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3403541

Heistraat 2 14-03-2018 oprichten garage/berging OLO 3479573

Zonmanshoeve 32 15-03-2018 vergroten woning OLO 3362121

Kluisstraat 5 15-03-2018 vestigen computermuseum OLO 3488895

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

Pastoor Elsenstraat 26 14-03-2018  oprichten fietsenstalling en pergola OLO 3446027

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

Automotive Campus,  22-03-2018 uitbreiding 700 bar buffer OLO 3190143

sectie T 6410  waterstoftankstation

Kaldersedijk 4 22-03-2018 oprichten woning OLO 2998561

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.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP) Het college van B&W 

heeft het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen in de BRP “vertrek met 

onbekende bestemming” Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen in 

Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen waardoor dit 

gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

Arts, CA 29-10-1965

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen 

op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. De 

verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat 

het huidige woonadres is. Het college van B&W heeft daarom besloten het vertrek te 

registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. Dit betekent dat zij 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, 

toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

N Oulaïdi 05-05-1992

O Mihajlovic 04-01-1972

HJ Kim 27-03-1958 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.


