
Informatieve raadsbijeenkomst Kunstgrasvelden-infill

Er leven vragen over de risico’s van rubber-infill bij kunstgrasvelden voor de
gezondheid en het milieu. Zowel bij ouders van sportende jeugd, als in de
politiek. Daarom wil de gemeenteraad zich goed en objectief laten informeren.
Wat is de situatie en wat speelt er allemaal? Dinsdag 15 januari komen diverse
externe deskundigen aan het woord over kunstgras, infill van SBR 
rubbergranulaat en alternatieve infill tijdens een informatieve
raadsbijeenkomst. De bijeenkomst is van 19.30 tot 22.00 uur in Wijkhuis 
De Fonkel, Prins Karelstraat 123. Inwoners zijn van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig. 

Informatief Programma 
Tijdens de bijeenkomst komt een spreker van de GGD aan het woord, maar ook 
een hoogleraar die deelnam in de klankbordgroep van het RIVM-onderzoek 
en een adviseur op het gebied van alternatieve infillmogelijkheden. Het doel 
van de avond is de gemeenteraad een goed beeld te geven van het dossier 
kunstgrasvelden in Helmond en de algemene ontwikkelingen rondom kunstgras. 
Het volledige programma vindt u op helmond.raadsinformatie.nl. 
 
Bekendmakingen

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

Geysendorfferstraat 23 20-12-2018 vergroten winkel, vervangen reclame OLO 4106993

Helmondselaan 71 19-12-2018 brandveilig gebruik OLO 4106311

Engelseweg 202A 20-12-2018 plaatsen reclame (legalisatie) 2018-X1436

perceel C 9951 11-12-2018 maken tijdelijke uitweg OLO 4088933

Sobrietasplein 102 21-12-2018 wijzigen kozijn, maken extra entree OLO 4110917

perceel I 02106  21-12-2018 oprichten appartementencomplex OLO 4107175

(Noord Koninginnewal)  (7 appartementen) 

Willem Prinzenstraat 190 21-12-2018 pand splitsen in 2 woningen OLO 4112935

Stiphout Zuid, kavel Z2 04-12-2018 oprichten woning OLO 3909701

Paulus Potterlaan 21-12-2018 oprichten 20 woningen en OLO 4015327

  11 appartementen

Dr. Dreeslaan, kavel 11 25-12-2018 oprichten woning (tweekapper) OLO 3956931

Dr. Dreeslaan, kavel 10 25-12-2018 oprichten woning (tweekapper) OLO 3956867

Molenstraat 38B 19-12-2018 permanent maken tijdelijke praktijk 2018-X1437

Gasthuisstraat 52 31-12-2018 vergroten woning OLO 4119825

Hoofdstraat 151 01-01-2019 veranderen kozijn voorgevel OLO 4120211

Rivierensingel 480 30-12-2018 vergroten woning OLO 4118779

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

Zoete Kers 7 21-12-2018 realiseren gesloten OLO 4105649

  bodemenergiesysteem

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Willem Prinzen- 27-12-2018     oprichten 63 woningen  OLO 3768747 

straat 81 t/m 93 oneven     (Weverspoort Blok 16 + 17) 

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.

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

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

Abendonk 37 03-01-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 3933909

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dirck Boutsstraat 25 03-01-2019 verhogen erfafscheiding OLO 4069873

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

Watermolenwal 8 wijzigen pand en plaatsen reclame OLO 4002935

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Markesingel 2 24-12-2018     reünie Carolus Borromeus  2018-04935

  College 100 jaar (11 mei 2019) 

Mierloseweg/Combicentrum,  27-12-2018     Braderie Helmond West  2018-04942

2e Haagstraat  (9 juni 2019) 

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: Registratienr.:

Dorpsstraat 63 27-12-2018  jubileumreceptie C.V.  2018-04616

  De Spurriezeiers (10 februari 2019) 

Dorpsstraat 63 27-12-2018  jubileumfeestavond C.V.  2018-04615

  De Spurriezeiers (16 februari 2019) 

Houtsestraat 64 -  27-12-2018  Carnaval C.V. ‘t Barrierke 2019 2018-04621

evenemententerrein Eetcafé de Barrier  (23 t/m 25 februari 2019, 

  1 t/m 5 maart 2019) 

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.

Nieuwe straatnamen in Helmond-Noord en Stiphout
Het college van burgemeester en wethouders heeft, op advies van de straatnamencommissie, 

nieuwe straatnamen vastgesteld in Helmond-Noord en Stiphout. Het gaat om een nieuwe 

straatnaam op het terrein van de gesloopte basisschool De Paardebloem aan de Paulus 

Potterlaan in Helmond-Noord en aan de Rootakkers in Stiphout.

Helmond-Noord

Het terrein van de gesloopte bassischool De Paardebloem krijgt de naam Judith Leysterplein. 

De straten in de omgeving zijn allen vernoemd naar schilders uit de Gouden Eeuw. Judith 

Leyster was een van de eerste vrouwen die werd uitgeroepen tot meesterschilder. 

Stiphout 

De nieuwe straat aan de Rootakkers krijgt de naam Tyboschplein. De straten in de omgeving 

zijn allen vernoemd naar schouten/drossaards en oud-pastoors van Stiphout. Daniel Tybosch 

was een schout in Stiphout. 

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 9 januari 2019

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.

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


