
Veel activiteiten in Helmond tijdens Dutch 
Technology Week (DTW) 

Van 4 tot en met 9 juni vindt de Dutch Technology Week (DTW) plaats in de 
regio Helmond - De Peel. Tijdens deze week staan de meest wonderlijke en 
innovatieve technologieverhalen centraal. Ook in Helmond.

Op zaterdag 9 juni is er van 11.00 tot 17.00 uur de High Tech Ontdekkingsroute. 
Technologiebedrijven presenteren samen wat techniek voor de regio betekent. 
Bij VDL Industrial Modules (Brandevoortsedreef) en op de Automotive Campus 
beleeft u wat technologie allemaal biedt. Zo kunt u met ‘augmented reality’ de 
technische installaties van een gebouw beleven of door middel van een VR-bril 
een achtbaanrit maken. Op de Automotive Campus geeft professor Maarten 
Steinbuch een kindercollege over de auto van de toekomst en kunt u een kijkje 
nemen bij testcenter Altran. Zij hebben ook een speurtocht voor kinderen. Op 
www.dutchtechnologyweek.nl vindt u het volledige programma.

Parkeerboete nieuwe stijl

De administratieve afhandeling van de parkeerboete in Helmond verandert. 
Krijgt u vanaf 1 juni 2018 een bekeuring, dan treft u alleen een kennisgeving 
aan onder de ruitenwisser van uw auto. Dit is een mededeling dat de 
kentekenhouder of van de gemeente of van het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) een boete gaat ontvangen. 

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente controleren 
of er sprake is van een parkeerovertreding en bepalen welke kennisgeving de 
kentekenhouder ontvangt.

Bon niet bewaren
Een parkeerboete ontvangen is vervelend, echter met deze manier van werken 
wordt het u gemakkelijker gemaakt. U hoeft de bon niet meer te bewaren, omdat 
u de bekeuring en alle bijbehorende informatie automatisch thuisgestuurd krijgt. 
Daarbij gaat de bezwaartermijn van zes weken in op de datum van de ontvangst 
van de beschikking. Eerst was dat de dag van het uitschrijven van de bon. Trof u 
geen boete aan onder de ruitenwisser (weggewaaid, weggehaald door iemand), 
dan werd u eerder verrast als u na weken alsnog een beschikking in de bus 
aantrof. Op dat moment liep de bezwaartermijn al enkele weken.

Er zijn vanaf 1 juni drie verschillende kennisgevingen:
1. Kennisgeving naheffingsaanslag parkeerbelasting: deze ontvangt de 
kentekenhouder wanneer hij bijvoorbeeld geen geldige parkeervergunning 
heeft. De kentekenhouder ontvangt automatisch bericht van de gemeente. 
Als het om een lease- of huurauto gaat, dan gaat de boete naar de lease- of 
verhuurmaatschappij. Directe betaling kan niet meer bij de stichting Stadswacht 
Helmond. Dat kan bij de gemeente Helmond. 

2. Mededeling van beschikking: deze ontvangt de kentekenhouder bij fout 
parkeren, bijvoorbeeld op de stoep. Het CJIB stuurt de bekeuring naar de 
kentekenhouder. De BOA hanteert op deze manier dezelfde werkwijze van de 
politie.

3. Waarschuwing: het kan ook zijn dat bij fout parkeren de kentekenhouder eerst 
een waarschuwing krijgt. Die wordt geregistreerd. Bij de volgende overtreding 
krijgt de kentekenhouder alsnog een bekeuring via een mededeling van 
beschikking. Ook dit sluit meer aan bij de werkwijze van de politie.

Wegafsluitingen bloemenintocht 
wandelvierdaagse 

Op zaterdag 2 juni wordt de wandelvierdaagse afgesloten met de 
bloemenintocht. In verband hiermee  zijn er diverse wegafsluitingen

De volgende wegen zijn van 12.00 tot 16.30 uur afgesloten: Lorentzstraat, 
Christiaan Huygenslaan, Boerhaavelaan (i.v.m. oversteek wandelaars), 
Van Leeuwenhoeklaan, Warandelaan, Van Stolberglaan, Prins Hendriklaan tussen 
Europaweg en Steenweg, Kasteel Traverse (fietspad) tussen Prins Hendriklaan en 
Kegelbaan, Kromme Steenweg en FJ. Van Thielpark.

Enquête Wmo-zorg

Maakt u gebruik van Wmo-diensten in Helmond? Dan kunt deze week een brief 
krijgen of wellicht heeft u deze inmiddels ontvangen. Daarin vragen we u naar 
uw ervaringen met Wmo- diensten. Zodat wij de dienstverlening aan u continu 
kunnen verbeteren.

U kunt de vragenlijst via internet of op papier invullen. Meedoen kan tot 1 juli. 
Het onderzoek is gebonden aan de privacywet. Dat betekent dat niemand ziet 
wie de vragen heeft beantwoord.
Voor het onderzoek is in verschillende wijken een goede vertegenwoordiging van 
inwoners geselecteerd:  jongeren, volwassenen, ouderen en ouders. 
Dit onderzoek houdt de gemeente Helmond op verzoek van het ministerie. 
Landelijk wordt gekeken hoe de gemeenten omgaan met hun taken in de Wmo 
en de Jeugdzorg.

Bekendmakingen

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

Tivoli 22 17-05-2018 oprichten woning OLO 3290127

Willem Prinzenstraat  18-05-2018 vervangen/vergroten veranda OLO 3680363

155 

kadastraal Z  22-05-2018 oprichten woning + aanleggen uitweg OLO 3494035

perceel 21 bouwnr. 1802 

de Zellen 6 22-05-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3682795

Raktweg 39A-41 22-05-2018 renoveren stal OLO 3682269

Duizeldonksestraat 1 23-05-2018 plaatsen dakkapel OLO 3686359

Burgemeester  24-04-2018 vergroten woning OLO 3622375

Krollaan 97 

Vossenbeemd 9 + 11 24-05-2018 oprichten 2 bedrijfshallen OLO 3682295

Vossenbeemd 9 + 11 23-05-2018 oprichten kantoor OLO 3682309

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

Broekstraat 103 17-05-2018     oprichten woning OLO 3407067

Wilgehoutstraat 6 -  17-05-2018     tijdelijk afwijken bestemmingsplan OLO 3599291

Sportpark De Beemd 

Automotive  18-05-2018              oprichten schoolgebouw OLO 3471275

Campus 45 

Aardbeivlinder  18-05-2018     oprichten 29 woningen OLO 3539181

2 t/m 24 even en 1 t/m 15 oneven 

Bezemheide 20 22-05-2018     oprichten woning en maken uitweg OLO 3608961

Brand 2 22-05-2018     maken 2de uitweg OLO 3631439

Kasteellaan 6 23-05-2018     verbouwen pand en plaatsen serre OLO 3573581

Lieshoutseweg 63 23-05-2018     vervangen kap OLO 3567005

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

Vossenbeemd 9,  24-05-2018 milieuneutrale wijziging OLO 3588841

Vossenbeemd 11 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging:   Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Mierloseweg 206 18-05-2018                                 plaatsen waskiosk OLO 2944117

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. 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.

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



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

Tamboerijnstraat 80 23-03-2018 interne verbouwing OLO 3562361

Houtse Parallelweg 21 29-01-2018 vergroten woning  OLO 3446419

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:  Datum ter inzage    Datum ter inzage   Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:

                                   legging vanaf:    legging tot en met: 

Molenstraat 100 -     31-05-2018                  12-07-2018  wijzigen indeling,                   OLO 3474415 

Pastoor Van Leeuwenstraat 77         plaatsen overkapping, 

                                                                                                           vergunning brandveilig gebruik 

Inzage

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.

Zienswijze

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit 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).

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

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Daniëls & Zn. VOF voor het veranderen van een bedrijf voor metaalrecycling aan de 

Zuiddijk 17 in Helmond. De verandering betreft het uitbreiden van het bedrijf met de handel 

in metaalproducten in het naastgelegen pand Zuiddijk 19. De aanvraag is ingekomen onder 

OLO-nummer 3194773.

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 31 mei 2018 

tot en met 11 juli 2018 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. 

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) 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.

Rectificatie 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

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.

Het betreft hier een rectificatie van de bekendmaking Milieu die geplaatst is in de 

gemeentepagina van 23 mei 2018.

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

Oproep tot indienen aanvragen ‘schaarse exploitatievergunning’ voor de 
exploitatie van een speelautomatenhal in Helmond 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders bieden, voorafgaand aan de 

verdeling en verlening van de beschikbare schaarse exploitatie- en omgevingsvergunningen 

voor de vestiging en exploitatie van een speelautomatenhal in Helmond, met deze 

bekendmaking  duidelijkheid over de procedurele behandeling en de inhoudelijke criteria op 

basis waarvan deze vergunningen zullen worden verleend of geweigerd.  

Voor het vestigen en uitbaten van een speelautomatenhal in Helmond zijn voor drie 

afzonderlijke locaties schaarse ‘speelautomatenhalvergunningen’ beschikbaar. Het 

betreft steeds een combinatie van een schaarse exploitatievergunning en een schaarse 

omgevingsvergunning. Slechts één schaarse exploitatie- en omgevingsvergunning kan worden 

verleend voor een ‘zelfstandige (solitair gevestigde) speelautomatenhal’, maximaal twee 

schaarse exploitatie- en omgevingsvergunningen voor een ‘speelautomatenhal als onderdeel 

van een breder leisure-complex’. 

Aanvraagtijdvak schaarse exploitatievergunning 

Vanaf donderdag 31 mei 2018 kunnen ondernemers die in aanmerking willen komen voor 

een schaarse exploitatievergunning gedurende een aaneengesloten periode van 6 weken  - 

en daarmee tot en met woensdag 11 juli 2018 – een aanvraag om exploitatievergunning 

(als bedoeld in artikel 2.3.3.6, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 

2008) indienen. Op 11  juli 2018 om 23:59 uur sluit de indieningstermijn en daarmee het 

aanvraagtijdvak. Een aanvraag is tijdig ingediend, indien deze uiterlijk op 11 juli 2018 (zijnde de 

laatste dag van het aanvraagtijdvak) is ontvangen. Nadien ingediende aanvragen worden niet 

inhoudelijk beoordeeld.  

Omgevingsvergunning pas later aanvragen 

Vanwege de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan is voor het uitbaten van een 

speelautomatenhal in Helmond ook een schaarse omgevingsvergunning vereist. Mede 

om te voorkomen dat ondernemers binnen een kort tijdsbestek zowel een aanvraag om 

exploitatievergunning als een aanvraag om omgevingsvergunning moeten voorbereiden, 

kiezen wij voor een gefaseerde vergunningaanvraagprocedure. Concreet betekent dit dat de 

ondernemers die een ontvankelijke aanvraag om exploitatievergunning hebben ingediend niet 

gelijktijdig een aanvraag omgevingsvergunning kunnen indienen; zij worden uitgenodigd om 

dit op een later moment te doen. Het streven is erop gericht (nagenoeg) gelijktijdig te beslissen 

op de aangevraagde exploitatie- en omgevingsvergunning.  

Verdelingsprocedure: vergelijkende toets 

Ontvankelijke vergunningaanvragen zullen op basis van de verdelingsmethode van de 

‘vergelijkende toets’ worden beoordeeld De procedurele stappen en toe te passen inhoudelijke 

beoordelingscriteria in dat verband staan beschreven in de beleidsregel ‘Verdelingsprocedure 

schaarse speelautomatenhalvergunningen Helmond 2018’, digitaal raadpleegbaar via 

www.overheid.nl . 

Meer informatie 

Op www.helmond.nl/speelautomatenhal vindt u alle informatie over de te doorlopen 

verdelingsprocedure. Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor de exploitatievergunning. 

Huur bedrijfsruimte Watermolenwal voor vestiging speelautomatenhal
De Gemeente Helmond biedt ca. 617 m2 VVO bedrijfsruimte aan de Watermolenwal 8 en 9 te 

huur aan ten behoeve van de vestiging van een speelautomatenhal. Overweegt u een aanvraag 

in te dienen voor de vergunning voor de exploitatie van een solitaire speelautomatenhal in het 

centrum van Helmond én heeft u interesse in de vestiging van die hal in deze bedrijfsruimte, 

dan kunt u met de Gemeente Helmond een huurintentieovereenkomst tegen markconforme 

voorwaarden aangaan. Voor meer informatie over deze bedrijfsruimte, een bezichtiging, de 

huurintentieovereenkomst en de overige voorwaarden kunt u contact opnemen met 

dhr. F. van Turnhout via tel.  0492 587 595.      

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  30 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


