
Wegafsluitingen Drakenbootfestival 

Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juni vindt het Drakenbootfestival in 
Helmond plaats. Een krachtmeting van drakenboten in het kanaal tussen het 
Havenplein en Keyserinnedael. Vanwege dit evenement zijn dat weekend in het 
centrum diverse wegen afgesloten.

Van woensdag 30 mei 6.00 uur tot woensdag 6 juni 6.00 uur is afgesloten voor 
alle verkeer:
• Kanaaldijk N.O. tussen Havenplein en Waardstraat 

Van vrijdag 1 juni 6.00 tot maandag 4 juni 6.00 uur zijn de volgende wegen 
afgesloten voor alle verkeer:
•  Kanaaldijk N.W. tussen Frans Joseph van Thielpark en inrit Nedschroef   
    (Kanaaldijk N.W. 71)
•  Havenweg tussen Kanaaldijk N.W. en Oude Aa
•  Beatrixlaan tussen Christinalaan en Kanaaldijk N.W.
•  Steenweg tussen Kromme Steenweg en Kanaaldijk N.W.

Omleiding
De omleidingsroute loopt via Heeklaan, Kasteelherenlaan, Binnendongenstraat, 
Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan, Julianalaan en vice versa. Dit is met borden 
aangegeven.

Bereikbaarheid
Bent u inwoner/ondernemer in het afgesloten gebied en wilt u in dat weekend 
weg? Zorg er dan voor dat u uw auto ergens anders heeft geparkeerd. Dit geldt 
ook voor de geparkeerde voertuigen aan de route.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

ELE Rally in Helmond

Op vrijdagavond 1 juni wordt er weer een klassementsproef van de ELE Rally 
verreden op en rond de Automotive Campus in Helmond. Het wordt een echte 
showproef, waarbij de deelnemers meerdere rondjes rijden. Een mooie kans dus 
om de auto’s veel te zien.

Afgesloten wegen
Houd als weggebruiker rekening met afgesloten wegen op en nabij het 
bedrijventerrein Groot Schooten en drukte op de wegen er naartoe van mensen 
die gaan kijken. Meer info is te vinden op www.elerally.nl.

Van 17.30 tot 01.00 uur zijn de volgende wegen afgesloten: Steenovenweg, 
Panovenweg, Stapelovenweg, Gasthuisstraat tussen Steenovenweg en 
Schootensedreef, Schootensedreef, Vlamovenweg, Tunnelovenweg, Ringovenweg, 
Veedrift, Schootenseloop, Venstraat, Leemkuilenweg en Vogelenzang.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 29 mei 2018 en 12 juni 
2018. Alle 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 - 58 75 75
 of via gemeente@helmond.nl.

Raadsvergadering 
met benoeming nieuwe wethouders op 29 mei 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 mei aanstaande in de raadzaal in 
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Nieuw coalitieprogramma en benoeming nieuwe wethouders
Iedereen is van harte welkom bij deze bijzondere raadsvergadering. Op de agenda 
staat namelijk onder andere  het nieuwe coalitieprogramma en de benoeming 
van de nieuwe wethouders. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via 
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar ook een 
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast 
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

• Aanbieden van het coalitieakkoord 2018-2022; verslag over de procedure door
 de formateur, de heer  F. Lintmeijer.
• Afscheid van wethouders de Leeuw-Jongejans, Smeulders, 
 Stienen en van der Zanden;
 Toespraak door de voorzitter mevrouw Blanksma-van den Heuvel.
• Nominaties van een aantal wethouders.
• Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over het onderzoek van de
 bescheiden van de genomineerde wethouders.  .
• verkiezing van wethouders en daarna beëdiging door de voorzitter van de 
 raad. 
• Verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven over het onderzoek van 
 de bescheiden van de raadslieden die benoemd worden om de opengevallen 
 plaatsen in de raad in te nemen.
• Besluit tot toelating en vervolgens beëdiging van een aantal raadsleden die de
 plaatsen innemen van de zojuist beëdigde wethouders.
• Benoeming van een waarnemend voorzitter van de gemeenteraad en 
 voorzitters en vicevoorzitters van de diverse raadscommissies.
• Benoeming van burgercommissieleden.

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dit regelt.

Bekendmakingen

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

St. Trudostraat 2A 09-05-2018 aanvraag brandveilig gebruik OLO 3662659

Havenweg 20 12-05-2018 verwijderen draagmuur naar keuken OLO 3666517

Rivierensingel 728 13-05-2018 verwijderen draagmuur OLO 3521471

Grienderhoeve 12 14-05-2018 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3666327

Verdilaan 3 14-05-2018 vergroten garage OLO 3670213

Schollaan 7 14-05-2018 vernieuwen erfafscheiding OLO 3606485

Maisdijk 9 15-05-2018 tijdelijk plaatsen van cabine 

Korendijk 13 15-05-2018 vergroten bedrijfspand OLO 3670679

Grasbeemd 21 16-05-2018 verbouwen bedrijfspand OLO 3647681

Goorwal 5 17-05-2018 oprichten woning OLO 3675941

Spagetstraat 9 16-05-2018 vergroten woning OLO 3619973

Panovenweg 12 17-05-2018 plaatsen lichtreclame OLO 3677001

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

van Lieshoutstraat 26 verwijderen asbesthoudende materialen OLO 3669583

Goorwal 5  slopen deel bestaande bebouwing OLO 3666945

Leeuwenborchweide 62 slopen gedeelte gevel OLO 3625979

Rijnlaan 218  vergroten woning OLO 3668433

• 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



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

Abendonk 44 14-05-2018 oprichten woning OLO 3306753

Herenlaan 96 09-05-2018 plaatsen balkonbeglazing OLO 3539989

Deltaweg 205 15-05-2018 vergroten schoolgebouw OLO 3228917

Gerwenseweg 43 15-05-2018 plaatsen luchtbehandeling OLO 3542603

Mgr. Swinkelsstraat 1 15-05-2018 maken uitweg OLO 3485267

Vechtstraat 25 15-05-2018 maken uitweg en strijdig gebruik in verband  2018-X0132

  met kamerbewoning 

Geeneindse Kerkweg 22 15-05-2018 oprichten woning OLO 3563335

Kanaaldijk Z.W. 7B 16-05-2018 oprichten podium voor tentoonstellen auto’s OLO 3570617

Lage Dijk 27 16-05-2018 uitbreiden bedrijfspand OLO 3519607

Rodenburg 7 17-05-2018 oprichten tuinhuis OLO 3642217

Zeeuwendonk 8 17-05-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3601033

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

Markt 14-05-2018     Koopzondag Fashion & Food  2018-01887

  (27 mei 2018) 

voormalig terrein  15-05-2018 H2O Festival (14 t/m 16 september 2018) 2018-01899

Van Gend & Loos 

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

Automotive Campus 14-05-2018           Truckersday (10 juni 2018) 2017-04407

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Atlas Technologies BV Automotive Campus 70  Het oprichten van een bedrijf voor 

   de productie van elektrische 

   auto’s.

Metaal Recycling Park  Korte Beemd 3 Het oprichten van een bedrijf voor

Helmond B.V   het inzamelen, opslaan en 

   verwerken van metaalafval.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Burg Krollaan - Dr. Dreeslaan (locatiecode AA079408982)

Melder:  Gemeente Helmond / Stadskantoor gemeente Helm

Datum ontvangst: 3 mei 2018

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk
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 Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk met ingang van 24 

mei 2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Met dit bestemmingsplan wordt de niet meer bestaande geurhindercontour juridisch-

planologisch te verwijderd, zodat het bouwverbod kan worden opgeheven, is een nieuw 

bestemmingsplan noodzakelijk. 

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.0794.2100BP170066-1000. 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 ontwerpbestemmingsplan Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-

Liverdonk. 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.

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

Kennisgeving Wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Dutch Plantin B.V., Gerstdijk 5 te Helmond.

Het betreft maatwerkvoorschriften ten aanzien van het lozen van afvalwater.

Bezwaar

Binnen zes weken na de dag van verzending (d.d. 09 mei 2018 ) van dit besluit kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend tegen het besluit. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid BP “Helmond West – 
Mierloseweg-Kasteelherenlaan “

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 1 mei 2018 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 59 dB ten 

gevolge van de Kasteelherenlaan en maximaal 58 dB ten gevolge van de Mierloseweg, hebben 

vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan “Helmond 

West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 24 mei 2018 

gedurende zes weken ter inzage op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in op 

het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch 

via 14 04 92 of. 

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 24 mei 2018 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

burgemeester en wethouders;

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

zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 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. 

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

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

behoeve van het bestemmingsplan “Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk”. Deze 

waarden bedragen maximaal 66 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk”, 

plandeel Liverdonk.

Inzage

Met ingang van 24 mei 2018 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 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. 

Zienswijze

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: College van burgemeester en 

wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder 

vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 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



Kennisgeving beschikking Milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ingetrokken aan:

de Nuenensedijk 21 in Helmond. Het betreft een varkenshouderij waarvan de 

omgevingsvergunning(en) voor het onderdeel milieu in zijn geheel wordt ingetrokken.

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 24 mei 

2018 tot en met 4 juli 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 (088-3690359) een afspraak maken.

Beroep

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.

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  23 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


