
Gewijzigde opstelling zaterdagmarkt tijdens 
‘Schaatsen in Helmond’

Van vrijdag 7 december tot en met zondag 6 januari vindt het evenement 
‘Schaatsen in Helmond’ op de Markt plaats. In een winters decor kunnen 
bezoekers, van jong tot oud, gezellig samen schaatsen. Het evenement heeft 
echter consequenties voor de opstelling van de markt. Om ruimte te kunnen 
maken voor de schaatsbaan wordt de Markt vrijgehouden. Een deel van 
de Watermolenwal wordt voor deze periode tijdelijk aan het marktterrein 
toegevoegd. 

Watermolenwal aangewezen als tijdelijke marktlocatie
Het evenement “Schaatsen in Helmond “ is door het college van B&W 
aangemerkt als een dringende reden en een algemeen belang om een deel van 
de markt in het centrum van Helmond te verplaatsen. Om ruimte te maken 
voor de schaatsbaan moeten zes marktondernemers verplaatst worden.  De 
opstelling van de markt wordt daardoor gewijzigd. De Watermolenwal, tussen 
Torenstraat en Ameidewal, is gedurende de periode van het evenement door 
het college van B&W aangewezen als tijdelijke marktlocatie. Dit geldt op de vijf 
zaterdagen tussen 8 december 2018 en 6 januari 2019. Op deze zaterdagen zijn 
de marktkramen van De Dierelier Vof, Karim, Akbarzadeh, Van Stiphout, Weemers 
en Verberne te vinden op de Watermolenwal. 

Natuurlijk beheer in Helmond 

Onderhoudswerkzaamheden in de bossen in Groot Goor en de Stiphoutse bossen 
Deze winter gaat de gemeente in enkele bospercelen in het natuurgebied Groot 
Goor en in het noordwestelijke deel van de Stiphoutse bossen een dunning 
uitvoeren. Dit betreft het kappen van bomen met een oranje markering. De 
gemeente streeft naar een gevarieerd bos met een combinatie van natuur, 
recreatie en houtproductie. De dunningswerkzaamheden zorgen ervoor dat 
overige bomen meer groeiruimte hebben en kruiden en struiken de kans krijgen 
om te groeien. Dit vergroot de variatie en natuurwaarde in het bos. 

Bereikbaarheid bospaden 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen paden in het bos moeilijker 
begaanbaar of tijdelijk afgesloten zijn. De gemeente streeft naar het beperken 
van overlast voor bezoekers tot het minimum. 

Rooiwerkzaamheden 
Daarnaast stelt de gemeente Helmond jaarlijks een bomenrooilijst op (in totaal 
370 bomen) met bomen die een slechte vitaliteit hebben, dood zijn of die gekapt 
worden om doorgroei van andere bomen te bevorderen. Op enkele locaties 
worden bomen gerooid vanwege extreme wortelopdruk. In deze gevallen is de 
wortelopdruk niet op te lossen met het behoud van de boom. Waar mogelijk 
worden bomen teruggeplant, op dezelfde plek of op een andere plek in de buurt 
waar wel voldoende ruimte is. De werkzaamheden worden in de periode van 
december  - maart uitgevoerd. Wanneer er meerdere bomen in een straat gekapt 
worden, ontvangen bewoners hiervan een brief. 

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

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

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

Tips voor 
afval bij vorst 

Zet uw container 

de nacht voor de 

ophaaldag in een 

berging/garage, 

of in ieder geval 

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

OPHAALDAG

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. 

KRANT

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

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

Wrik uw afval los 
met bijvoorbeeld 
een schop.



• 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

In gesprek met de wethouders

Heeft u een vraag, idee of een initiatief voor uw wijk? Bezoek dan het 
wijkspreekuur om hierover te praten met de wethouder. U kunt bijvoorbeeld 
naar het spreekuur komen als u ideeën heeft om uw wijk mooier te maken of als 
u vragen heeft over energiezuinig wonen.

Overzicht wijkspreekuren
In december staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In de Binnenstad met wethouder De Vries op dinsdag 4 december  van 19.30 
 tot 20.30 uur in ‘t Huukske (Willem Beringsplein 88, ingang Jan Stevensstraat)
• In Brouwhuis met wethouder Maas op donderdag 6 december van 19.30 
 tot 20.30 uur in De Zonnesteen (Rijnlaan 91)
• In Brandevoort met wethouder Van Dijk op maandag 10 december van 19.30 
 tot 20.30 uur in ‘t Brandpunt (Biezenlaan 29)
• In het Centrum met wethouder Van Bree op woensdag 12 december van 19.30
 tot 20.30 uur in Keyserinnedael (Kanaaldijk Noordoost 70)
• In Helmond-Oost met wethouder De Vries op maandag 17 december van 19.30 
 tot 20.30 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1)
• In Dierdonk met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 19 december
  van 19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6) 

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. 

Bekendmakingen

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

Juliananlaan 16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4038887

Aarle-Rixtelseweg en  16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4038973

De Warande/De Kluis 

Straakvense Bosdijk  16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4039257

(t.h.v. Kingsford Smithplantsoen) 

Engelseweg,  16-11-2018 kappen 14 bomen OLO 4039495

Duizeldonksestraat, Vlierdensedijk, Lage Dijk, Vossenbeemd, 

Varenschut, Kanaaldijk ZO en Albatroskade  

Harmoniestraat  16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4039105

t.h.v. Accordeonstraat 

Hobbemalaan  16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4039177

(tussen Jan van Scorelstraat en Rembrandtlaan)

Torenstraat  16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4039203

t.h.v. kruising Waardstraat 

Noord Koninginnewal 16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4039233

Heikantseweg, Scheepstal en  16-11-2018 kappen 17 bomen OLO 4039625

Bakelsedijk 

Kaarderhof 36 17-11-2018 vergroten van de garage,  OLO 4037769

  wijzigen gevel

Rivierensingel, Haringvlietpad 16-11-2018 kappen 19 bomen OLO 4040413

Rivierensingel,  16-11-2018 kappen 7 bomen OLO 4040443

Brouwhuissedijk, Peeleik, Weyerbeemd, Donkerstraat, Stipdonkseweg 

Bij de Oostappen 16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4040459

diverse adressen Rijpelberg 16-11-2018 kappen 26 bomen OLO 4040147

Liverdonk kavel L26 20-11-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3933909

de Hoefkens, kavel 2 20-11-2018 maken uitweg OLO 4046987

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

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Eetcafé Amisos, aan de Noord Koninginnewal 46 te Helmond.

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.

Bezwaarschrift 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (23 november 2018) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én 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.

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Spagetstraat 9 21-11-2018 vergroten woning OLO 3985971

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

Strobolhoeve 20 15-11-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3991345

Hoofdstraat 151 15-11-2018 aanbouwen plateau 2018-X1086

Vuurvlinder 1 15-11-2018 wijziging op verleende vergunning  OLO 3994961

  (z19), woning 

Beukehoutstraat 16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4034981

Jan van Vlissingenhof 46 -  16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4033461

aan het Raktpad (achterzijde Jan van Vlissingenhof 46) 

Houtse Parallelweg 16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4035003

Jan van Brabantlaan en  16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4035313

President Rooseveltlaan 

Eikenwal 16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4035275

Jan Ettenstraat 16-11-2018 kappen 3 bomen OLO 4035227

Juliananlaan 19-11-2018 kappen 1 boom OLO 4038887

Aarle-Rixtelseweg en  19-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4038973

De Warande/De Kluis 

Heibergweg 1 19-11-2018 oprichten loods/verplaatsen jongvee  OLO 3873859

  naar een nieuwe stal 

Rivierensingel,  19-11-2018 kappen 7 bomen OLO 4040443

Brouwhuissedijk, Peeleik, Weyerbeemd, Donkerstraat, Stipdonkseweg 

Rivierensingel,  19-11-2018 kappen 19 bomen OLO 4040413

Haringvlietpad

Molenstraat 199 20-11-2018 maken balkon/terras op aanbouw  OLO 3797151

  (achterzijde) 

Bij de Oostappen 20-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4040459

Diverse adressen Rijpelberg 20-11-2018 kappen 26 bomen OLO 4040147

Volderhof 10 21-11-2018 oprichten erfafscheiding en schuur OLO 3955403

Heikantseweg, Scheepstal  21-11-2018 kappen 17 bomen OLO 4039625

en Bakelsedijk 

Laathoeve 30 22-11-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3771939

Hobbemalaan  22-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4039177

(tussen Jan van Scorelstraat en Rembrandtlaan)

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Keizerin Marialaan 3 26-11-2018     brandveilig gebruik Kinderdagverblijf OLO 3785131

Beroepschrift 

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. 

Voorlopige voorziening 

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.

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

Veluwehof 109 oprichten garage OLO 4035467

 

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 28 november 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.


