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In gesprek met de wethouders

Voorkom het vastvriezen van afval

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries,
Stienen, Smeulders of Van Bree.

Het wordt de komende tijd kouder. Dat betekent ook dat het afval in
uw container vast kan gaan vriezen. Inzamelaars kunnen containers met
bevroren afval niet volledig leegschudden. Lees hieronder tips hoe u dit kunt
voorkomen.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en
kunnen u als het nodig is in contact brengen met andere mensen of organisaties.
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

15 maart spreekuur in wijkhuis De Brem
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden,
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 15 maart van 15.00 tot 16.00
uur in wijkhuis De Brem (Rijpelberg). Met wethouder Van der Zanden kunt u
in gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd,
onderwijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder
De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht
werken en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.
Aanmelden tot en met 7 maart
U kunt zich tot en met 7 maart aanmelden voor het spreekuur. Wethouder Van
der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij Jolanda Benders, via
j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151.
Spreekuur wethouder De Vries: aanmelden bij Tanja Geelen via
t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. Vergeet niet te vermelden over welk
onderwerp u graag wilt spreken en met hoeveel personen u wilt komen.
Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja
Geelen (zie hierboven). Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder
Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met
wethouder Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub:
l.daub@helmond.nl of 0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar
een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via
mevrouw Daub.
De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in te dienen, bezwaar aan te
tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. Daarvoor biedt de gemeente
andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u daarover meer.

Tips voor
afval bij vorst

Zet uw container
de nacht voor de
ophaaldag in een
berging/garage,
of in ieder geval
uit de wind.

OPHAALDAG

Bied uw afval pas op de
ophaaldag aan in plaats
van de avond ervoor.

Leg een krant of een
eierdoos onderin
de container.
Dat neemt vocht op,
waardoor uw afval
minder snel vast
vriest. Of druppel wat
slaolie op de bodem.

Laat nat afval
uitlekken voordat u
het in de container
plaatst.

Wrik uw afval los met bijvoorbeeld een schop.
Stamp uw afval
niet aan. De kans
dat uw afval vast
blijft zitten,
is met vorst vele
malen groter
dan normaal.

Inloopavond ontwerp Mierloseweg
Op maandag 5 maart houdt de gemeente een inloopavond over het ontwerp
van de Mierloseweg. Deze weg wordt heringericht. De herinrichting heeft
betrekking op het gedeelte tussen de Troelstrastraat en loopt tot over het
spoor tot ongeveer de Houtse Parallelweg. De inloop is van 17.00 tot 20.00
uur in zaal De Koning, Mierloseweg 301.

Voorlichtingsavond voor ouders
over seksuele ontwikkeling van kinderen

De gemeente en de commissie Mierlo-Hout 2021, met vertegenwoordigers
uit Mierlo-Hout, geven tijdens deze avond uitleg over het ontwerp. Over de
uitvoering - het hoe en wanneer- wordt een aparte inloopavond georganiseerd
als de aanbesteding heeft plaatsgevonden en bekend is wie de aannemer wordt.

Vraagt u zich als ouder wel eens af: Wanneer moet ik beginnen met
seksuele voorlichting van mijn kind, en wat moet ik dan vertellen? Dan is de
bijeenkomst “Relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen” iets voor
u. Deze voorlichtingsavond vindt plaats op 22 maart van 19.30 tot 21.00 uur
in Bibliotheek Helmond.

Meer informatie
Inwoners met vragen over de herinrichting kunnen contact opnemen met
mevrouw Nobel of mevrouw Bijsterveld van het secretariaat van de afdeling
Ondernemen & Ontwikkelen of mevr. Bijsterveld, (tel.nr. 0492 587 800) of een
mail sturen naar: j.frerichs@helmond.nl.

In deze bijeenkomst geeft de GGD Brabant-Zuidoost inzicht in de seksuele
ontwikkeling van een kind en hoe u als ouder uw zoon of dochter hierbij kunt
begeleiden. De bijeenkomst richt zich op ouders met kinderen in de leeftijd van
4 tot en met 12 jaar.

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)

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich voor deze avond aanmelden op
www.cjghelmond.nl. Of u stuurt een mail naar
gezinsenjongerencoaches@helmond.nl.
• 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

Huis energiezuiniger?
Vraag de Duurzaamheidslening aan

Ontwerpbestemmingsplan
“Helmond West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje
bijdragen aan een schoner milieu? Dat kan met de Duurzaamheidslening van
de gemeente Helmond!
Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die altijd eerst geld
kost. Om u daarin tegemoet te komen is er de Duurzaamheidslening. Een lening
tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen
in en aan uw woning financiert. Denk bijvoorbeeld aan een energiezuinige
verwarmingsinstallatie, gevelisolatie, isolerend glas of het plaatsen van
zonnepanelen. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen.
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.

Voorwaarden en meer informatie
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie en
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening en op www.svn.nl
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 6 maart 2018 en
20 maart 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 - 587 575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken uitweg
OLO 3485267
vestigen computermuseum
OLO 3488895
oprichten woning en maken uitweg
OLO 3395501
plaatsen dakkapellen (zijgevels)
vergroten paviljoen (de Warande)
oprichten garage/berging

OLO 3490523
OLO 3490633
OLO 3479573

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 35
19-02-2018 wijzigen bestemming
2017-X1177
Gerstdijk 14
21-02-2018 plaatsen overkapping tussen bestaande hallen OLO 3309839
Jan Hokaarsstraat 37 21-02-2018 verbouwen entree, wijzigen voorgevel
OLO 2697503

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Helmond
Nijverheidsweg 1-2

Enkele jaren geleden is het bestemmingsplan voor het parkdeel van de Goorloopzone
vastgesteld. In dit bestemmingsplan, waarvan het plangebied gelegen is naast dit parkdeel, is
ruimte voor de realisatie van hoogwaardige en duurzame woningbouw. Hiervoor is al in 2009
zo’n 1,8 hectare voor de bouw van maximaal 110 woningen op het terrein van de voormalige
houthandel Raaymakers gereserveerd. Met dit bestemmingsplan worden deze woningen
juridisch-planologisch geregeld.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP160061-1000. 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 Helmond West – MierlosewegKasteelherenlaan. 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) 702 602.

Vergaderingen
welstandscommissie

Projectlocatie:
Datum indiening:
Mgr. Swinkelsstraat 1
16-02-2018
Kluisstraat 3-5
18-02-2018
Stiphout Zuid, kavel Z20
19-02-2018
(Vuurvlinder)
Keizerlaan 3
19-02-2018
de Kluis 2
19-02-2018
Heistraat 2
03-02-2018

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 Helmond West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan met ingang van
1 maart 2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Datum indiening: Werkomschrijving:
29-12-2017 Helmond Tour (10 juni 2018)
17-02-2018 Ultimate Car Event 2018 (29 juli 2018)

Registratienr.:
2018-00043
2018-00672

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Boscotondo/
16-02-2018 Nationale Straatvoetbaldag 2018
Frans Joseph van Thielpark		 (5 mei 2018)
Markt, Ameideplein en
19-02-2018 Voorjaarskermis
Watermolenwal		 (30 maart t/m 8 april 2018)

Registratienr.:
2017-04635
2017-04832

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
bestemmingsplan “Helmond West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”
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 “Helmond West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”.
Deze waarden zijn: maximaal 59 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de
Kasteelherenlaan en maximaal 58 dB ten gevolge van de Mierloseweg.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen zoals deze worden
geprojecteerd in het bestemmingsplan “Helmond West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”.
Inzage
Met ingang van 1 maart 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 op
het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar kan via 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 Helmond West – MierlosewegKasteelherenlaan. 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

Milieu (1)

28 februari 2018

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
Mosman Autoschadebedrijf BV

Locatie
Zuiddijk 20

Omschrijving melding
Uitbreiden van het bedrijf.

• 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

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

