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Zomerkermis Helmond

Groen dak aanleggen? Vraag subsidie aan!

De zomerkermis wordt dit jaar gehouden van 5 tot en met 11 juli. Er staan
ruim 60 attracties op en rond de de Markt, Ameidewal, Watermolenwal,
het Piet Blomplein en Havenpark.

Steeds meer mensen maken hun dak groen. Met speciale beplanting ziet een
dak er niet alleen veel mooier uit, het is ook nog eens goed voor het milieu,
regenwater wordt beter opgevangen én het levert een kostenbesparing op.
En met de groene daken-subsidie van de gemeente Helmond krijgt u ook nog
eens tot maximaal 50% van de aanlegkosten vergoed. Per jaar is € 25.000,beschikbaar; wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Van maandagavond 2 juli (18.00 uur) tot en met donderdag12 juli
(18.00 uur) zijn de Markt en een delen van de Ameidewal, Watermolenwal,
Havenweg,Torenstraat en het Piet Blomplein afgesloten voor verkeer.

Parkeren
De parkeergarage De Elzas is open en bereikbaar via de
Kanaaldijk N.W.- Havenweg. Op de parkeerterreinen Ameidewal (deels) en
Piet Blomplein kan tijdens de kermis niet worden geparkeerd. Vergunninghouders
krijgen hierover persoonlijk bericht. Bewoners van de afgesloten wegen
kunnen hun huis tijdens de kermisdagen beperkt met de auto bereiken voor
bijvoorbeeld het uitladen van boodschappen. De bewaakte parkeergarages
Doorneind en City zijn tijdens de kermisdagen extra lang open, evenals de
bewaakte fietsenstallingen Doorneind en Piet Blomplein. Voor parkeergarage
Boscotondo en de fietsenstalling Kasteel Traverse (Parkweg) gelden de
normale openingstijden. In alle parkeergarages en fietsenstallingen gelden
de normale tarieven. Bij de ingangen van de gemeentelijke parkeergarages
en fietsenstallingen vindt u een overzicht van de openingstijden tijdens de
kermisperiode.
Weekmarkten
De woensdagmarkten van 4 en 11 juli verhuizen naar de Noord Koninginnewal.
De zaterdagmarkt van 7 juli wordt geplaatst op de Zuid- en Noord Koninginnewal
en op een deel van de Ameidewal en Marktstraat. De bloemenmarkt verhuist
naar de Kerkstraat. Omleidingsroutes staan aangegeven.
Attracties
Dit jaar staat de Goldmine Tower op de kermis. Deze attractie is 90 meter hoog en
komt voor het eerst naar Helmond. Andere attracties die op de kermis te vinden
zijn, zijn bijvoorbeeld de Super Mouse, Future Dance en de BoosterMaxx.
Tijdens de kermis wordt elke dag bij één attractie de Golden Ticket verstopt.
Om deze ticket te vinden, wordt per uur een aanwijzing gegeven op de
Facebookpagina van de kermis. De bezoeker die het Golden Ticket vindt, krijgt een
Dagje Gratis Kermisvieren.
Meer informatie over de activiteiten, de attracties en de indeling van het
kermisterrein vindt u op www.helmondkermis.nl.

Duurzaam én kostenbesparend
Groene daken zijn daken die voorzien zijn van speciale beplanting, meestal in de
vorm van geprepareerde zoden of kant en klare systemen bestaande uit mossen,
vetplanten (sedum), kruiden en grassen. Groene daken hebben veel voordelen:
• Er stroomt minder regenwater naar het riool: de opvang gebeurt voor een groot
deel op het dak. Hierdoor is er ook minder kans op wateroverlast in uw wijk.
• Het levert energiebesparing op: groene daken isoleren de bebouwing.
• Ze verbeteren de luchtkwaliteit doordat planten fijnstof opnemen en CO2
omzetten naar zuurstof.
• De leefomgeving wordt groener en opwarming van de stad wordt minder.
• Zonnepanelen werken beter, omdat groene daken zorgen dat de panelen niet te
heet worden.
• De duurzaamheid van gebouwen stijgt: onderliggende dakbedekking gaat
langer mee doordat groene daken beschermen tegen UV-straling.
Uitgangspunten subsidieregeling
Iedereen in Helmond die een groen dak wil aanleggen – particulieren, bedrijven
én instellingen – komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 50% van
de aanlegkosten. Per jaar wordt € 25.000 subsidie ter beschikking gesteld.
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U kunt uw
subsidie eenvoudig aanvragen via www.helmond.nl. Hier vindt u ook meer
informatie over de aanleg van uw groene dak.
Extra subsidiemogelijkheden
Ook Waterschap Aa en Maas heeft een speciale subsidieregeling voor
klimaatbestendige maatregelen. Op www.aaenmaas.nl vindt u daar meer
informatie over; wellicht zijn er zo mogelijkheden om de kosten voor de aanleg
van uw groene dak nóg verder te verlagen.
Meer informatie over initiatieven om Helmond klimaatneutraal te maken, vindt u
op www.allelichtenopgroen.nl.

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

Verlenging beslistermijn

Raadsvergadering

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Bakshoeve 4-6-8-10 / 25-04-2018
oprichten diverse aanbouwen
Zandershoeve 2-4-18		
t.b.v. 26 woningen

3 juli 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 juli aanstaande in de raadzaal in
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.

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 o.a. de volgende onderwerpen:
• Gedragscode voor de gemeenteraad en voor het college van burgemeester en
wethouders
• Analyse bebouwingsmogelijkheden Havenpark.
• 1e Bestuursrapportage (Berap) 2018.
• Instellen auditcommissie en lokale Rekenkamer.
• Aanvaarding schenking kunstwerk Technoteam Vakcollege Helmond.
• Bestemmingplan “Helmond-West”- Mierloseweg- Kasteelherenlaan.
• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Rijpelberg-Brouwhuis”.
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:
Hoofdstraat 168
06-06-2018 plaatsen gevelreclame
OLO 3718015
Parkeerplaats
18-06-2018 tijdelijk plaatsen salonwagens
A
Watermolenwal 11
bij Bibliotheek
Heistraat 4
14-06-2018 plaatsen afzuiginstallatie
OLO 3736439
Houtsestraat 35
18-06-2018 omzetten bedrijfswoning in burgerwoning OLO 3743843
De Aardbeivlinder
14-06-2018 aanvraag inrit/uitweg
OLO 3735125
kadastraal D 4313
Kardinaal van
14-06-2018 aanvraag inrit/uitweg
OLO 3737559
Enckevoirtstraat 43
Kanaaldijk N.W. 47
15-06-2018 splitsing villa-kaarsenfabriek
OLO 3739431
Bakelsedijk 262-264 19-06-2018 plaatsen tijdelijk unit t.b.v. huisartsenpraktijk OLO 3747105
Caroluslaan 10
20-06-2018 aanbouw/wijziging gemeentelijk monument OLO 3748329
Molenstraat 206
19-06-2018 transformatie van winkelruimte naar
OLO 3746729
		woonstudio’s

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Wesselmanlaan 25
14-06-2018 kappen 11 bomen
OLO 3691211
Engelseweg 200B
14-06-2018 omkleuren texaco naar esso
OLO 3631037
Jan van Brabantlaan en
14-06-2018 kappen 5 bomen
OLO 3695471
President Rooseveltlaan
(percelen B 35789, G 00890, A 04378 en A 04429)
Mierloseweg 309
14-06-2018 herbouw loods n.a.v. brand
OLO 3558727
Verdilaan 3
18-06-2018 vergroten garage
OLO 3670213
Gerwenseweg 32
18-06-2018 doorbreken binnenmuur
OLO 3655329
Engelseweg 156
19-06-2018 legaliseren reclame
Vuurvlinder 5
20-06-2018 oprichten woning + aanleggen uitweg OLO 3494035
Katoenstraat bij
20-06-2018 plaatsen blokhut
OLO 3649413
Stadstuin Helmond

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Kruisschotseweg (perceel L 2775)

Projectomschrijving:
oprichten woonboerderij

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3640101

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Veluwehof 93

Verzenddatum besluit:
14-06-2018

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3634379

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.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:
Molenstraat 201

Datum ter inzage Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
28-06-2018
herbestemming, oprichten appartementen OLO 3037487

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
ontwerpbesluit 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).

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Locatie
Omschrijving melding
Kuehne + Nagel Logistics B.V., Sojadijk 4 Sojadijk 4
Het plaatsen van twee
		brandveiligheidskasten.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Markthal, De Plaetse 18-06-2018
		
Kasteeltuin
18-06-2018
Neerhei
21-06-2018
		

Werkomschrijving:
Brandefood Culinair Weekend
(15 en 16 september 2018)
Brabantse Markt (19 augustus 2018)
Kindervakantieweek Mierlo-Hout
(11 juli 2018)

Registratienr.:
2018-01639
2017-03151
2018-01949

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.

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse
kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend dat per 07 juli 2018 op eigen
verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd uit het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
Naam
Kindcentrum
Kinderspeelhoeve

Adres
Twentehof 200 te Helmond

LRK-nummer
197048535

Reden
Stoppen bedrijfsvoering

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.

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket
opichten aanbouw achtererf
OLO 3670193

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

27 juni 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

