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Parkeergarage Doorneind op zaterdag langer open
Door de toenemende vraag op zaterdag naar parkeerplaatsen in het centrum, zal
vanaf 1 februari parkeergarage Doorneind op zaterdagavond langer open zijn. In
plaats van 18.00 uur sluit de garage nu om 21.00 uur. Het is wel mogelijk om na
sluitingstijd met de auto de parkeergarage uit te rijden. Dit kan 24 uur per dag.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 6 februari 2018 en 20
februari 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/welstandcommissie.
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.

Jeugdgemeenteraad
1 februari 2018

De jeugdgemeenteraad vergadert op donderdag 1 februari om 19.00 uur in
de raadzaal in Boscotondo.
De jongeren hebben zelf 4 voorstellen aangedragen. Hierover gaan ze met
elkaar in discussie. Als de voorstellen worden aangenomen, zullen ze worden
aangeboden aan de gemeenteraad.
De jeugdraad bestaat uit 36 jongeren van de Helmondse middelbare scholen. Ze
hebben een eigen jeugdburgemeester gekozen, Pauline Ackermans.
Die is voorzitter van de vergaderingen en ambassadeur van de jeugdraad.
Voor tarieven en voorwaarden zie www.helmond.nl/parkeren.
Het gaat om een proefperiode tot juli 2018 en geldt alleen voor parkeergarage
Doorneind. De fietsenstalling sluit nog wel op de oude tijd, namelijk om
18.15 uur.

Op de agenda van 1 februari staan de volgende onderwerpen:
1. Voorstel fractie JONG! over jongerenparticipatie in de politiek
2. Voorstel fractie GroenAktief - Helmond groen en socialer
3. Voorstel fractie Partij voor Jongeren over plaatsing van een
		 muntgeldwisselautomaat op Station Helmond Centraal
4. Voorstel fractie JONG! over aantrekkelijker maken uitgaan in Helmond voor
		 jongeren
5. Reactie Partij voor Jongeren op presentatie speelruimtebeleid

Digitale nieuwsbrief N279
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de plannen voor
provinciale weg N279 van Veghel naar Asten? Dat kan door u aan te melden voor
de digitale nieuwsbrief N279. Deze nieuwsbrief verschijnt enkele malen per jaar
en informeert u over het laatste nieuws over het project. Aanmelden kan via de
website van de provincie www.brabant.nl/N279.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Commissie Omgeving
Dinsdag 6 februari 2018, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie bewonersparticipatie in openbare ruimte
2. Presentatie herinrichting Mierloseweg; proces en ontwerp
3. Prestatieafspraken 2018 woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen
4. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Helmond - Horst 27 (Hockeyclub)
De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

• 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)

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Elbeplantsoen 31
19-01-2018
Aarle-Rixtelseweg 57
20-01-2018
Oudartstraat 3
23-01-2018
Stiphout-Zuid kavel Z9 24-01-2018
Herselsestraat 23
24-01-2018

Projectomschrijving:
verhogen schoorsteen
kappen boom
maken dubbele uitweg
oprichten woning
plaatsen gevelreclame

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3425891
OLO 3428011
OLO 3433695
OLO 3436499
OLO 3436551

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Kromme Haagdijk 3
18-01-2018 oprichten woning en maken uitweg
OLO 3192313
Mommersdonk 18
19-01-2018 plaatsen erfafscheiding
OLO 3333479
Gerwenseweg 25
19-01-2018 plaatsen tijdelijke woonunit
OLO 3335091
Toermalijnstraat 3
23-01-2018 plaatsen dakkapel voor- en achterzijde OLO 3295953
Hortsedijk 51A
23-01-2018 plaatsen verplaatsbare
OLO 3336901
		mantelzorgwoning
Wolfstraat 55
23-01-2018 strijdig gebruik i.v.m. kamerverhuur
OLO 3257875
Suytboulevard 2 t/m 92
24-01-2018 oprichten 28 appartementen en
OLO 3305353
even huisnummers		 18 woningen
Beemdweg 41
25-01-2018 plaatsen bijgebouw
2017-X4569
Horstlandenpark 8A
25-01-2018 oprichten woning
OLO 3334781
Mierloseweg 174
25-01-2018 oprichten berging
OLO 3347505
Steenweg 23-25
25-01-2018 vergroten dakkapellen
OLO 3187727

• 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

Wet bodembescherming (Wbb)

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie:
Molenstraat 184

Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
25-01-2018 wonen boven horeca

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3234171

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Molenstraat 100

Projectomschrijving:
wijziging gebruik panden

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3349277

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
van Duijnhovenstraat 2 23-01-2018
		
Oeral 16
23-01-2018

Projectomschrijving:
vervangen dakpannen en
aanbrengen isolatie
vergroten woning

Nr. Omgevingsloket
OLO 3408265
OLO 3422471

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

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
33 Good Food.

Locatie
Kamstraat 22

Omschrijving melding
Het oprichten van een restaurant.

Ingediende evenementenvergunningen (1)
locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
centrum
18-01-2018 Kennedymars (7 en 8 juli 2018)
2018-00287
terrein De Zandbergen
19-01-2018 Regionale Scouting Wedstrijden
2018-00289
(Stiphoutse bossen)		 (20 t/m 22 april 2018)
Hoogeindsestraat/Zandstraat 19-01-2018 Oliemolense Snuffelmarkt
2018-00295
		 (27 mei 2018)
voormalig EHAD terrein
19-01-2018 Oliemolense Snuffelmarkt
2018-00296
		 (16 september 2018)
Varenschut 25
19-01-2018 Multi Bier Xperience (7 t/m 9 april 2018)
2018-00297
Suytkade
25-01-2018 Franse Markt (10 mei 2018)
2018-00377

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend voor het instemmen
met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is verricht op de locatie Kromme Haagdijk
(U1530 e.o.) te Helmond (locatiecode: AA079400307).
Burgemeester en wethouders van Helmond hebben besloten om in te stemmen met het
evaluatieverslag. De bodem van de gesaneerde locatie is geschikt voor de gebruiksfunctie
openbaar groen met vervoersfunctie.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen vanaf 31 januari 2018 zes weken ter inzage bij team
Expertise en Ontwerpen gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond.
Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 587 630.
Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 14
maart 2018). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester
en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ HELMOND. Het bezwaarschrift kan
ook digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA DEN HAAG.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond hebben besloten:
in de Beatrixlaan, tussen de Steenweg en de Christinalaan, een verbod voor vrachtverkeer
(uitgezonderd bestemmingsverkeer) in te stellen door middel van plaatsing van borden.
Nadere informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan
alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Tevens zijn
verkeersbesluiten in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit
kunt u contact opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492 587 605.

Verkiezing Gemeenteraad Helmond 2018

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Mierlo-Hout
19-01-2018 Helmondse Lichtjes Parade
		 (17 maart 2018)
Havenweg 14-16
19-01-2018 Tenten tijdens carnaval
		 (5 t/m 15 februari 2018)
Icarusstraat 35
26-01-2018 Team Holzken Boksgala
		 (3 en 4 februari 2018)
centrum
26-01-2018 Carnaval Helmond 2018
		 (10 t/m 14 februari 2018)

Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Registratienr.:
2017-04410
2017-04601
2018-00084
2017-04514

Gedeeltelijke intrekking voorkeursrecht plangebied Centrum (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij bij besluit van 23 januari
2018, op grond van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de aanwijzing in het
kader van deze wet voor de gronden, kadastraal bekend gemeente Helmond sectie I nummers
194 en 195, gelegen in het plangebied Centrum, hebben ingetrokken.

Zitting van het Centraal Stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde
kandidatenlijsten en nummering
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Helmond maakt, ingevolge artikel I
2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 9 februari 2018 om 16:00 uur, in de
zittingsruimte in een openbare zitting zal beslissen over:
•
•
•
•

de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via
tel. 14 0492.

Bezwaar maken?
Gevolgen
De intrekking van de aanwijzing betekent dat de eigenaren en andere rechthebbenden van
de betreffende gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte
rechten wensen te vervreemden, deze niet langer eerst aan de gemeente Helmond te koop
moeten aanbieden.
De eigenaren en beperkt gerechtigden van de percelen, ontvangen één dezer dagen schriftelijk
bericht over de intrekking van de aanwijzing.
Ter inzage
Het besluit tot intrekking van het voorkeursrecht en de daarbij behorende stukken
(de kadastrale situatietekening en de lijst met de betreffende percelen) ligt met ingang van 31
januari 2018 gedurende zes weken (tot en met 13 maart 2018) voor een ieder kosteloos ter
inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op
afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14 0492.
De stukken worden dan voor u klaargelegd. De stukken kunt u ook inzien via
www.helmond.nl/bekendmakingen.

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

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

31 januari 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

