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Nieuwe locaties voor textielinzameling
in Helmond

Ontwerp provinciaal inpassingsplan N279
Veghel – Asten ter inzage

Op weg naar een klimaatneutraal Helmond in 2035, optimaliseert de gemeente
Helmond de textielinzameling door hierop de regie terug te nemen. Het doel is
om het gescheiden inzamelen van textiel voor hergebruik te bevorderen, meer
textiel in Helmond te houden en de lokale werkgelegenheid te stimuleren.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van de N279 tussen Veghel en
Asten ter inzage gelegd. Ook worden de bijbehorende onderzoeken voor de
milieueffectrapportage met de effecten voor mens en natuur van de geplande
uitbreiding van de weg gepubliceerd. Vanaf 29 mei tot en met 9 juli ligt het
ontwerp-inpassingsplan ter inzage in de Stadswinkel. Vanaf dat moment kan
iedereen een zienswijze indienen. U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren
via www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten. Op 12, 14, 18 en 19 juni zijn er
inloopbijeenkomsten over het ontwerp-inpassingsplan.

Extra textielcontainers en nieuwe locaties
Dit heeft tot gevolg dat er meer textielcontainers zijn bijgekomen en dat
sommige locaties zijn veranderd. Voor een overzicht van alle locaties voor
textielinzameling gaat u naar het kaartje op de website www.deafvalapp.nl of
via de gratis app: DeAfvalApp.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag:12 juni 2018 en 26 juni
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/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)

Op zondag 10 juni vindt de Braderie Helmond West plaats. In verband hiermee
is de Mierloseweg van 6.00 tot 20.00 uur afgesloten tussen Hezelostraat en
Caroluslaan.

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Wesselmanlaan 25
24-05-2018 kappen 11 bomen
OLO 3691211
Suytkade fase I,
03-05-2018 oprichten 28 woningen
OLO 3636413
kavels 101 t/m 128
(Suytboulevard, Palladio)
perceel C 10454
24-05-2018 plaatsen geluidsschermen langs het spoor OLO 3686007
perceel A 06820,
24-05-2018 aanleggen glasvezelaansluiting
OLO 3689721
bij Hulshoeve 4
Ringdijk 4
24-05-2018 maken uitweg
OLO 3691319
Stiphout-Zuid,
24-05-2018 oprichten woning en maken uitweg
OLO 3690649
Vuurvlinder, kavel Z25
Kanaaldijk N.W.,
26-04-2018 afwijken bestemmingsplan i.v.m. evenement 2018-X0472
Kanaaldijk N.O., Havenpark
(drakenbootfestival)
Schootense Dreef
25-05-2018 oprichten kantoorpand, maken uitweg
OLO 3430193
Liverdonk, kavel L 27 25-05-2018 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3693485
Ridderstraat 1 t/m 23 25-05-2018 onderhoud woningen Helmond-West, Fase I OLO 3690863
(oneven), Tournooistraat 30 t/m 52 (even)
Jan van Brabantlaan 28-05-2018 kappen 5 bomen
OLO 3695471
en President Rooseveltlaan (percelen B 35789, G 00890, A 04378 en A 04429)
Voorste Akkerweg,
28-05-2018 maken 26 uitwegen
OLO 3695455
Aleida van Dieststraat, Johanna van Heverleestraat
Bezemheide 6
28-05-2018 oprichten woning
OLO 3492453
percelen B 04316,
28-05-2018 aanleg fietspad Molenven
OLO 3381925
B 03672, B 02849
Havenpark
28-05-2018 afwijken bestemmingsplan
OLO 3699357
		 t.b.v. zomerkermis
Noord Koninginnewal 29-05-2018		 verbouwen bovenverdieping
OLO 3445339
9		 in 9 woonstudio’s
Leemkuilenweg
29-05-2018 oprichten woning
OLO 3694497
kavel Z1
Wevestraat 49
29-05-2018 plaatsen opbouw achtergevel
OLO 3699673
Engelseweg 196
26-05-2018 legaliseren reclame
OLO 3694507
Dwarsdijk 3
29-05-2018 vergroten bedrijfspand
OLO 3512605
Schootense Loop
30-05-2018 plaatsen bijenstal
OLO 3702879
zandpad Burgemeester Krollaan
Engelseweg 200B
31-05-2018 omkleuren Texaco naar Esso
OLO 3631037

• 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

Kudde schapen in de Stiphoutse bossen
Als u binnenkort een wandeling maakt in de Stiphoutse bossen, dan is de
kans groot dat u een kudde schapen tegenkomt. Sinds vorige week worden de
heidegebieden in de Stiphoutse bossen begraasd door een kudde Kempische
heideschapen begeleid door een herder. De kudde is drie tot vier weken actief
rond het Kamerven, Wasven en Kikkerven. Het is erg belangrijk dat u uw hond
aanlijnt en uit de buurt van de kudde houdt.
Door het inzetten van de Kempische heideschapen wordt de vergrassing van
de heide binnen enkele jaren teruggedrongen. Door de begrazing komt er meer
variatie in leeftijd van de heide. Dit is gunstig voor typische heidesoorten, zoals
de levendbarende hagedis, de blauwvleugelsprinkhaan, de nachtzwaluw en
klokjesgentiaan. De kudde schapen zal twee keer per jaar de heide begrazen, een
keer in het voorjaar/vroege zomer en een keer in de nazomer/herfst.

Bron: Pieter Cox

Wegafsluiting Braderie Helmond West

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:		Verzenddatum besluit:
Bezemheide 8
24-05-2018					
Willem
24-05-2018					
Prinzenstraat 155
Overhorst 19
28-05-2018					
Malcushoeve 36
28-05-2018					
Kanaaldijk N.W.,
29-05-2018					
Kanaaldijk N.O., Havenpark						
Penningstraat 55
29-05-2018					
Vossenstraat 6
29-05-2018					
							
de Waart 31
29-05-2018					
							
Zuiddijk 29
29-05-2018					
							
Kromme Haagdijk 30-05-2018					
65
Kwartelstraat 2
30-05-2018					
Dr. Schaepman30-05-2018					
plantsoen 9

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
OLO 3561163
vervangen/vergroten veranda
OLO 3680363
vergroten woning
OLO 3594253
oprichten woning, maken uitweg OLO 3370305
afwijken bestemmingsplan
2018-X0472
i.v.m. evenement (drakenbootfestival)
kappen boom
OLO 3659195
wijzigen bestemming i.v.m.
OLO 3496691
kamerverhuur
renovatie en nieuwbouw de waart OLO 3587819
fase 2
uitbreiding bedrijfsruimte
OLO 3508263
(hal en kantoor)
vergroten garage
OLO 3648075
vergroten woning
vergroten woning

OLO 3593539
OLO 3627653

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:

Datum ter 				
inzage legging:
Brandevoort 4
30-05-2018 				
						
						

Projectomschrijving

Nr. Omgevingsloket:

verbouwen woonboerderij,
OLO 3456691
afwijken bestemmingsplan, bouwwerk brandveilig
gebruiken (t.b.v. tijdelijke huisvesting vluchtelingen)

Beroep
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.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:		
Brand 2		
Geysendorfferstraat 		
1A-1B-1C-1D-1E-1F-29C

Projectomschrijving:
plaatsen erfafscheiding
slopen panden winkelcentrum Straakven

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3631367
OLO 3692023

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen
geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). Burgemeester
en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen
in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor formeel
niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor
overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen
paspoort, subsidies enz.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Veen, K van
Kaygisiz, M
Kinderen, JAP der
Bont, CJWCM de
Boutjddigte, O
Kaygisiz, M

Geboortedatum
28-11-1979
13-11-1991
04-06-1983
29-01-1989
02-04-1968
27-12-1988

Zienswijzen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen
zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van
Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de
zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan
schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te
maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken
is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een
definitief besluit genomen.

• 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
start/finish
22-05-2018 		
Automotive Campus			
Kanaaldijk Z.O. 50
27-05-2018 		
			

Werkomschrijving:
Grote Steden fietstocht
(9 september 2018)
NK Kanopolo
(15 en 16 september 2018)

Registratienr.:
2018-02031
2018-02103

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
gemeente Helmond
25-05-2018
56e Kennedymars Someren
		
(7 en 8 juli 2018)
parkeerterrein
28-05-2018
Braderie De Bus (23 september 2018)
winkelcentrum De Bus
Centrum
29-05-2018
Zomerkermis (5 t/m 11 juli 2018)
Centrum
31-05-2018
Kennedymars (7 juli 2018)

Registratienr.:
2018-01045
2018-01538
2018-01392
2018-00287

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.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
omgevingsvergunning “Kromme Steenweg 31”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van de omgevingsvergunning “Kromme Steenweg 31”. Deze waarden zijn: maximaal
56 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse.
Inzage plan
Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 6 juni 2018
gedurende zes weken (t/m 19 juli 2018) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op
den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw
afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.
Zienswijzen
Binnen een 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 Kromme Steenweg 31. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag
t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen naar
telefoonnummer 14 0492.

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Geeneind 12
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 ‘Stiphout – Geeneind 12’ met ingang van 7 juni 2018 gedurende zes
weken door een ieder kan worden ingezien.Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van
één woning.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode
is NL.IMRO.0794.1700BP170191-1000. 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, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Stiphout – Geeneind 12’. 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)
702602.

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

Ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis – Helmondsingel 221
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 Brouwhuis – Helmondsingel 221 met ingang van 7 juni 2018
gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit bestemmingsplan betreft de uitbreiding van het op de Helmondsingel 221 gevestigde
verwerkingsbedrijf voor metaalhoudend afval.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode
is NL.IMRO.0794.1400BP140123.1000. 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 bestemmingsplan Brouwhuis – Helmondsingel 221. 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)
702602.

Kennisgeving Wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op
basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:
New York Pizza Delivery aan de Molenstraat 58 te Helmond.
Het betreft maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.
Binnen zes weken na de dag van verzending (d.d. 28 mei 2018 ) van dit besluit kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend tegen het besluit.

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14
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 ‘’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14’ met ingang van 7 juni 2018
gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Het bestemmingsplan maakt de
bouw mogelijk van 4 vrijstaande woningen.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode
is NL.IMRO.0794.1300BP170188-1000. 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 ‘’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14’.
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) 702602.

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

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

6 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

