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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

Dodenherdenking in Helmond

Op vrijdag 4 mei herdenken we onze doden. In Helmond vindt de herdenking 
plaats bij het bevrijdingsmonument in het Hortensiapark. U bent van harte 
welkom. Hieronder leest u het programma.

19.30 uur: Kinderen bezoeken St. Jozefsgedachteniskapel en steken 
  waxinelichtjes aan 
19.40 uur: Samenkomst bij bevrijdingsmonument  
19.45 uur: Opening en aankondiging programma door ceremoniemeester 
19.46 uur: “Herinnering aan Holland” gezongen door Vivace
19.50 uur: Toespraak burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
19.58 uur:   Taptoe-signaal door trompettist Frank van den Heuvel
20.00 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur: Klok slaat eenmaal om het einde van de 2 minuten aan te geven
20.02 uur: Meteen volgt “Grant us Thy Peace” door Vivace
20.02 uur: Krans- en bloemlegging door: burgemeester en 
  locoburgemeester (namens het college van burgemeester en 
  wethouders), vertegenwoordiging namens de gemeenteraad 
  en de raadsgriffier, vertegenwoordiging Stichting Veteranen 
  Brabant Zuidoost, publiek. Tot slot worden door de aanwezige 
  jongeren bloemen bij het monument neergelegd.
20.12 uur: Voordracht gedichten door Dirk van de Rijdt en Josua Sprengers 
  van het Carolus Borromeus College
20.15 uur: Toelichting Vendelgebed door vertegenwoordiging van het St. 
  Catharinagilde
20.17 uur: “Wilhelmus” door Vivace en tegelijkertijd Vendelgebed door het 
  St. Catharinagilde 
20.20 uur:  Einde samenkomst
 
Het programma vindt u ook op www.helmond.nl.

Wegafsluiting
Tijdens de herdenking is de Wethouder van Wellaan afgesloten tussen de Karel 
Doormanlaan en de Bakelsedijk. Het verkeer wordt omgeleid.

Bestrijding eikenprocessierupsen 

De gemeente bestrijdt al jaren de overlast door eikenprocessierupsen. Dat 
gebeurt zowel preventief als bij meldingen van nesten of overlast. De komende 
weken worden de eikenbomen in alle wijken preventief bespoten tegen de 
eikenprocessierupsen. Ziet u de komende tijd nesten? Dan kunt u dat melden.

Nesten melden
De nesten zijn herkenbaar aan het grijze spinsel dat eromheen gebouwd wordt. 
Hierin zitten de resten van de vervelling met de brandharen. In het zomerseizoen 
worden de rupsen bestreden door ze te plukken of weg te zuigen. Dat gebeurt 
door een gespecialiseerd bedrijf . Ziet u nesten? Dan kunt u dit melden bij de 
gemeente via 14 0492 of via www.helmond.nl. U kunt alle nesten melden, 
ook als ze in particuliere eikenbomen zitten. De gemeente probeert de nesten 
dan binnen een week te verwijderen. Meldingen van eikenprocessierupsen bij 
speelplekken en scholen worden met spoed behandeld. Vermijd zelf elk contact 
met de rupsen en de resten ervan.

Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes 
is te vinden op www.helmond.nl/rupsen en www.rivm.nl/Onderwerpen/E/
Eikenprocessierups.  Voor gezondheidsvragen: GGD, tel. 0900 36 86 868. 

Bekendmakingen

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

Liverdonk kavel L 37 11-04-2018 oprichten woning OLO 3407067

Liverdonk kavel L 38 11-04-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3601033

Heiakker sectie O  13-04-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3608961

nr. 3106 

Boerhaavelaan 17 06-04-2018 vergroten woning met overkapping OLO 3609339

Eikenwal 3 16-04-2018 vergroten woning, wijzigen gevels OLO 3611773

Lage Dijk t.h.v. nr. 27 17-04-2018 kappen 3 bomen OLO 3615829

Stiphout Zuid,  17-04-2018 oprichten woning OLO 3436499

kavel Z9 

Brandevoort,  17-04-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3370305

kavel S78, sectie U 7087 

Johannes  18-04-2018 plaatsen tuinhuis en vernieuwen OLO 3619931

Bosboomstraat 16   erfafscheiding 

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

Ringdijk 20  kappen boom OLO 3542779

Oudartstraat 3  maken dubbele uitweg OLO 3433695

Kasteel-Traverse 106  plaatsen schotelantenne OLO 3603857

Dinkelstraat 14  vergroten carport OLO 3564591

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Jan Hokaarsstraat 24 19-04-2018  verwijderen asbesthoudende  OLO 3198467

  plaat in garage 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 1 mei 2018 en 15 mei 
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.



• 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

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “SBC de Braak”

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

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

behoeve van het bestemmingsplan “SBC de Braak”. Deze waarden voor het wegverkeerslawaai 

zijn: maximaal 59 dB ten gevolge van de Rembrandtlaan, maximaal 54 dB ten gevolge van de 

Rijpelbaan en maximaal 52 dB ten gevolge van de Wolfsputter Baan.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen onderwijsgebouwen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “SBC de Braak”.

Inzage ontwerpbesluit 

Met ingang van 26 april 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.

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 SBC de Braak. 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.

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 25 april 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.

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

Suytkade 12-04-2018  Franse Markt (10 mei 2018) 2018-00377

Mierloseweg 244 13-04-2018  Tweedehandsmarkt (27 mei 2018) 2018-00978

de Kluis 1 16-04-2018  Natuurmarkt Helmond (10 juni 2018) 2018-01142

Muziekcafé Helmond,  20-04-2018  Finale bandwedstrijd Oorveeg 2018-01293

Zuid Koninginnewal 39   (21 mei 2018)  

Lokaal 42/Markt 20-04-2018  Pinksterpoppodium Helmond  2018-00952

  (19 en 20 mei 2018) 

Hortensiapark 19-04-2018  Dodenherdenking (4 mei 2018)  2018-01404

 

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

parkeerterrein VEKA  11-04-2018     Gino van Bree Beachvolleybal 2018-01433

Sportcentrum, Deltaweg 201  (30 juni en 1 juli 2018) 

Hoofdstraat 12-04-2018     Braderie/jaarmarkt (26 augustus 2018) 2018-01441

grasveld  15-04-2018     Dierdonkdagen (7 t/m 9 september 2018) 2018-01497

de Kromme Geer 

parkeerterrein  16-04-2018     Braderie De Bus (23 september 2018) 2018-01538

winkelcentrum De Bus 

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

Mgr. Swinkelsstraat 1 16-02-2018 maken uitweg OLO 3485267

Vossenstraat 6 21-02-2018 wijzigen bestemming i.v.m.  OLO 3496691

  kamerverhuur 

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.

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

Kookcreatie 2e Haagstraat 40 Starten van een bedrijf voor het geven 

   van kookworkshops.

Kennisgeving beschikking Milieu (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Smurfit Kappa Van Dam Golfkarton B.V., Sojadijk 1 te Helmond.

Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen in verband met het vervangen 

van verwerkingsmachines voor golfkarton, OLO-nummer 3516149.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 april 2018 tot 7 juni 2018 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 een afspraak maken via 088 369 0455. Gedurende de genoemde termijn kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend ten aanzien van het besluit.

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

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op te stellen voor:

Kookcreatie, 2e Haagstraat 40 te Helmond.

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.

Binnen zes weken na de dag van verzending d.d. 24 april 2018 van dit besluit kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend tegen het besluit.

Ontwerpbestemmingsplan “SBC de Braak”
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 “SBC de Braak” met ingang van 26 april 2018 gedurende zes weken 

door een ieder kan worden ingezien.

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.

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.0794.1100BP170162-1000. 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 ontwerpbestemmingsplan SBC de Braak. 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.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:       Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Stationsstraat  28-03-2018 transformatie kantoorgebouw OLO 3391503

3 t/m 67 oneven huisnummers  naar 33 woningen 

Zoete Kers  11-04-2018 oprichten 19 appartementen met OLO 3455421

47 t/m 83 oneven huisnummers  parkeerkelder en maken uitweg (villa De Wit) 

Elzehoutstraat 21 12-04-2018 vergroten garage OLO 3536801

Houtsestraat 18 12-04-2018 plaatsen kapschuur en maken uitweg OLO 3450601

de Kluis 2 13-04-2018 vergroten paviljoen (de warande) OLO 3490633

de Hoefkens  17-04-2018 oprichten bedrijfsverzamelgebouw OLO 3356365

4A t/m 4H en 4J t/m 4N 

Brandevoort 20 17-04-2018 oprichten woning OLO 3410629

Zoete Kers 7 17-04-2018 wijzigen vergunning (oprichten woning) OLO 3517307

Kasteelplein 1 18-04-2018 plaatsen 6 vlaggenmasten OLO 3545283

Engelseweg 175A-179 23-04-2018 aanpassen brandcompartimenten OLO 3501661

Bakelsedijk 132 19-04-2018 vergroten woning OLO 3479971

Gasthuisstraat 68 19-04-2018 maken 2e uitweg OLO 3551105

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


