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Benieuwd naar de strooiroutes?

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Roggedijk 4
17-01-2019 plaatsen en verplaatsen opslagtanks OLO 4149713
Overhorst 24
17-01-2019 vergroten woning
OLO 4147053
Kromme Steenweg 7
21-01-2019 plaatsen dakkapel
OLO 4155383
Kaldersedijk, t.o. nr. 14
21-01-2019 oprichten woning
OLO 4155491
Beelsstraat 3
21-01-2019 verbouwen kantoor/winkel
OLO 4155995
		 naar 2 appartementen
Kaldersedijk t.o. nr. 14
21-01-2019 oprichten woning
OLO 4157459
tussen Automotive
21-01-2019 aanleggen fietspad
OLO 4155307
Campus en Schootense Dreef
Korendijk 9
22-01-2019 aanpassing tijdelijke units
OLO 4152789

Verlenging beslistermijn (1)
Ga naar www.helmond.nl/strooienwegen om te zien welke wegen en
fietspaden in Helmond gestrooid worden
U kunt zelf ook een handje helpen! Bij de milieustraat kunt u gratis
strooizout halen om uw stoep of tuin sneeuw- en ijsvrij te houden

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Stiphout Zuid, kavel Z23
07-11-2018 oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3847721

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Kommavlinder, perceel Z11
18-01-2019 aanbrengen gesloten
		bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4153121

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
Provincie Noord Brabant

Vergeet niet zelf een emmertje of zak mee te nemen

Locatie
Helmondsingel 143

Omschrijving melding
Renoveren hoofdgebouw en bouw
stallingsruimte met zoutbuffer.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een
melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 5 februari 2019 en 19
februari 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor 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 via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

Hoofdstraat (locatiecode AA079408994)
gemeente Helmond, afdeling IBOR
17 januari 2019
immobiel

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
voormalig terrein van
18-01-2019 viering 150-jarig bestaan
2019-00232
Dijkse Boys
Hogeschool de Kempel (7 juni 2019)
Kasteelplein 1 20-01-2019 UrbanMatterz (22 september 2019) 2019-00235
tussen Parkweg en Kasteellaan, rondom en onder het viaduct Kasteel-Traverse
Montgomerystraat 14
20-12-2018 Urban Matterz Indoor
2018-04918
		 (17 februari 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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Abendonk 40
17-01-2019
Zuidende 29G 21-01-2019
29H - 29J - 29K		
Schutterslaan 1 23-01-2019
Schutterslaan 1A

Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:
Categorie sanering:

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken uitweg
OLO 4084001
uitbreiden dakopbouw voor
OLO 3649901
4 appartementen
vergroten woning met praktijkruimte OLO 4063359

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

Locatie:
Verzenddatum besluit:
Havenweg 18
18-01-2019
		
		
Montgomerystraat 14
22-01-2019
		

Werkomschrijving:
Carnaval Havenweg en
Markt 42 2019 overkappingen
(28 februari t/m 6 maart 2019)
Urban Matterz Indoor
(17 februari 2019)

Registratienr.:
2018-04662

2018-04918

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.

• 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

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Gedeeltelijk eenrichtingsverkeer aan te brengen op de Noord Parallelweg, door het plaatsen
van de borden model C02 en C03 van bijlage 1 van het RVV 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt
aan na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient verstuurd te
worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning,
Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift
moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de website
(www.helmond.nl).
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een
bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens
op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening
aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar:
De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Ieder kind verdient het
om mee te doen!
Met behulp van het Kindpakket
kunnen kinderen bijvoorbeeld:
een sport beoefenen

op muziekles gaan

deelnemen aan het
schoolreisje

schoolwerk maken
op hun eigen laptop

Nadere informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien
op de website (www.helmond.nl). Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact
opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning
“Uitbreiden dakopbouw voor 4 appartementen Zuidende 29G – 29H – 29J –
29K “
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 15 januari 2019 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van 59 dB ten gevolge
van het Zuidende en van 50 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse hebben vastgesteld
ten behoeve van de omgevingsvergunning “Uitbreiden dakopbouw voor 4 appartementen
Zuidende 29G – 29H – 29J – 29K “.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 januari 2019
gedurende zes weken (t/m 14 maart 2019) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel
35. Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak.
U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.
Beroep
Tegen het besluit kan met ingang van 1 februari 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

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 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.

• 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

Bent u of kent u iemand die deze extra
ondersteuning goed kan gebruiken?
Dien dan een aanvraag in bij
Stichting Leergeld via:
www.leergeld.nl/helmond
• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

