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• 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

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

In april gratis compost bij de milieustraat

U kunt de gehele maand april gratis compost ophalen bij de milieustraat. U mag 
één volle aanhanger per keer meenemen. Dit mag u zelf inladen, dus vergeet uw 
schop niet.  

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem herstelt. 
Het GFT-afval uit Helmond wordt naar een compostbedrijf gebracht. 
Dit compostbedrijf verwerkt het GFT-afval tot compost. 
Dit bespaart afvalverwerkingskosten en het is beter voor het milieu.

De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond. 
De openingstijden zijn:

• maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur
• en zaterdag 8.30 – 16.00 uur

Zware periode voor bomen en planten na droge zomer

Door de warme en droge zomer van 2018 hebben bomen en planten veel schade 
geleden. In sommige gevallen kan het zelfs lijken dat een boom of plant dood 
is. Aangezien het herstel van deze bomen en planten afhankelijk is van het 
weer in het voorjaar, geeft de gemeente het groen de tijd om zich te herstellen. 
Voor de zomervakantie doet de gemeente een oproep aan u om de locaties van 
(mogelijk) dode beplanting aan ons door te geven.

Renovaties na het voorjaar
De gemeente kijkt het komende voorjaar nog aan. Wordt het weer heel droog 
dan kan het zijn dat de plant toch dood gaat, terwijl deze bij een nat voorjaar zou 
kunnen herstellen.

Voor de zomervakantie doet de gemeente een oproep aan u. 
De gemeente vraagt u dan locaties waar dode beplanting staat, aan ons te 
melden. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 16 april 2019 en 30 april 
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering 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 u dit doorgeven via 0492 – 
587575 of via gemeente@helmond.nl. 

Bekendmakingen

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

Deltaweg 2B 28-03-2019 oprichten KFC-restaurant OLO 4122109

Kamperfoelie 16A 01-04-2019 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 4235049

Brandevoort 18 / 02-04-2019 plaatsen erfafscheidingen OLO 4210813

Juttenbeemden 1-3-5-7 /Wachtelbeemden 2-4-6-8-10-12-14 

Overhorst 24 02-04-2019 vergroten woning OLO 4147053

Noord Koninginnewal 7  03-04-2019 verbouwen restaurant OLO 4190161

en 7A 

Kanaaldijk N.W. 121 04-04-2019 maken balkons t.b.v. 6 appartementen OLO 4050781

Walvisstraat 30 04-04-2019 plaatsen reclame (lichtbak) 2018-X1227

Podiumbijeenkomst VN verdrag handicap

Wat moet de gemeente doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen 
met een beperking verbetert? Daarover gaat het VN verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap. Tijdens de podiumbijeenkomst van dinsdag 
16 april horen raads- en commissieleden wat dit VN verdrag inhoudt en hoe de 
gemeente Helmond het verdrag wil implementeren. De podiumbijeenkomst 
start om 19.30 uur in Wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. Inwoners en 
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Diverse sprekers informeren de raads- en commissieleden en andere 
geïnteresseerden die avond over het verdrag. Het VN verdrag Handicap bevordert, 
beschermt en waarborgt de mensenrechten van mensen met een beperking. 

Informatief programma
Raads- en commissieleden horen wat het verdrag in de praktijk voor gemeente 
Helmond en haar inwoners betekent. Ook de uitvoering van het verdrag wordt 
besproken. Wat wordt er al gedaan in onze gemeente? Wat zijn de ervaringen van 
inwoners? Gemeente Breda vertelt als voorbeeldgemeente over hun aanpak om 
inwoners met een beperking volwaardig mee te laten doen. 

U bent van harte welkom
Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet 
nodig. Wilt u weten welke sprekers komen? Het volledige programma staat op 
helmond.raadsinformatie.nl. 

Enquête Wmo-zorg

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

U kunt de vragenlijst via internet of op papier invullen. Meedoen kan tot 
1 mei. 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.

Inloopbijeenkomst ontwikkeling Campus De Braak  

De Braak ondergaat de komende jaren een grote metamorfose. In samenwerking 
met partners ontwikkelt de gemeente op het terrein een park waar sport, 
onderwijs en gezondheid samenkomen. Een campus waar verenigingen, sporters 
en bewoners van omliggende wijken zich welkom en thuis voelen. In 2024 is 
Sport- en (be)leefcampus De Braak klaar. Voordat het zover is moet er nog veel 
gebeuren. Zo worden in april twee nieuwe kunstgrasvelden aangelegd op de plek 
van de voormalige velden van Oranje Zwart. Ook gaat eind dit jaar de bouw van 
de nieuwe school voor het Dr.-Knippenbergcollege van start. 

Inloopbijeenkomst 
In het kader van deze eerste bouwactiviteiten, organiseert de gemeente 
een inloopbijeenkomst op maandagavond 15 april in de Business Club van 
Helmond Sport. Omwonenden, verenigingen op of om De Braak en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom om tussen 18.00 en 20.00 uur binnen 
te lopen. Medewerkers van gemeente Helmond en OMO Scholengemeenschap 
Helmond beantwoorden vragen en geven informatie over onder meer de eerste 
bouwactiviteiten en de planning. 

Bezoek voor meer informatie de website www.campusdebraak.nl.



• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 10 april 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.

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

Jan Hokaarsstraat 34 28-03-2019 wijzigen ramen voorgevel OLO 4309655

Dr. Knippenberghof 3 28-03-2019 wijzigen ramen voorgevel OLO 4309157

bosperceel Q 00689 28-03-2019 2 uitwegen bosperceel  OLO 4309761

Valkenhorstlaan

Weldonk 2 31-03-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4299323

Aarle-Rixtelseweg 14 25-03-2019 kappen 1 boom 2019-X0388

Acacia 17 04-02-2019 maken uitweg OLO 4187589

Venuslaan 3 01-04-2019 wijzigen gevel OLO 4319319

Boerhaavelaan 15 28-03-2019 wijzigen garagedeur in pui 2019-X0400

Horst 19 02-04-2019 kappen 1 boom (spar) OLO 4321351

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

Slegersstraat 104 tijdelijke bewoning bijgebouw OLO 4257888

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

kruising Veedrift en 04-02-2019 plaatsen zonnepanelen OLO 4186647

Vogelenzang, Stiphout B 833,834,835 en 535

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

Anterieure exploitatieovereenkomst Ruwe Putten te Helmond
Burgemeester en Wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 01 april 2019 met de heer 

M.L. van Schijndel (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 

6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Ruwe Putten te Helmond, 

ter grootte van ongeveer 18 a en 10 ca (1810 m2), kadastraal bekend gemeente Helmond, 

sectie B, nummer 4336 (het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse 

verplichtingen en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.

Inzage 

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich hiervoor 

melden bij de receptie.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort II – herz. 
Hazenwinkel-Liverdonk

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 5 februari 2019 het bestemmingsplan 

Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van 

het ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 11 april 2019 gedurende zes 

weken ter inzage. Met dit bestemmingsplan wordt de niet meer bestaande geurhindercontour 

juridisch-planologisch  verwijderd, zodat het bouwverbod kan worden opgeheven. Hierdoor is 

een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. 

Inzage 

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.0794.2100BP170066-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 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.  

Voor een compleet overzicht en een exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan dat ter 

inzage ligt.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 12 april 2019 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een beroepschrift kunt 

u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 

EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na 

afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde 

plan niet. 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. 

In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing is 

genomen over het verzoek.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er melding het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Ahold Real Estate &  Torenstraat 1 Het veranderen van een supermarkt

Construction B.V.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid BP 
“Brandevoort II – herz. Hazenwinkel - Liverdonk”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 9 mei 2018 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder. Deze waarden bedragen 

maximaal 66 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo. De hogere waarden voor de 

geluidbelasting betreffen woningen zoals deze worden geprojecteerd in het bestemmingsplan 

“Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk”, plandeel Liverdonk.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van 11 april 2019 

gedurende zes weken door een ieder te raadplegen op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het bekijken van dit exemplaar kan 

tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 12 april 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door belanghebbenden. 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. 

Concept rampbestrijdingsplan (RBP) EDCO Deurne
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maakt bekend, dat het 

concept rampbestrijdingsplan (RBP) EDCO Deurne in het kader van de uitgebreide openbare 

voorbereidingsprocedure vanaf 5 april 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Inzage 

Het concept-RBP ligt ter inzage in het kantoor van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Deken 

van Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven. Het concept-RBP kan worden ingezien op afspraak 

tijdens kantooruren. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. Van Dijk (Veiligheidsregio 

Brabant-Zuidoost, tel. 040 2203 203). Het concept-RBP is ook digitaal toegankelijk via: 

www.vrbzo.nl. 

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze 

kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. U kunt 

uw zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze concept- RBP Deurne) op de volgende wijze 

indienen:

• Per brief: richten aan mevr. Van Dijk, VRBZO afdeling Crisisbeheersing, Postbus 242, 

 5600 AE Eindhoven

• Per mail: richten aan crisisbeheersing@vrbzo.nl

• Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt 

 met mevr. Van Dijk, telefoon 040 2203302. 

Beroep tegen dit besluit dat is voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die in deze voorbereidingsprocedure tijdig 

hun zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die niet verweten kan worden 

geen zienswijze te hebben ingediend.

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.




