
Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dierdonkpark 10 01-07-2019  vervangen handelsreclame OLO 4486907

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

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

Gerstdijk 24 19-04-2019 oprichten bedrijfsgebouw en kantoor OLO 4364243

Kerkstraat 37 -  22-03-2019 wijziging gebruik  OLO 4005791

Kerkstraat 37A en 37B

Rakthof 1A 11-05-2019 wijziging gebruik OLO 4409651

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

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

Goorwal 16 kappen boom OLO 4375467

Julianalaan 2 melding brandveilig gebruik OLO 4491463

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Tivoli 12
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Tivoli 12 met ingang van 11 juli 2019 gedurende zes 

weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit bestemmingsplan maakt de herbouw van de bestaande woning en de nieuwbouw van één 

extra woning mogelijk op het perceel Tivoli 12, aan de zijde van de Oude Torenstraat.

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.0794.1700BP190500-1000. 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 het plan op 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 bestemmingsplan Stiphout – Tivoli 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 (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.

Bekendmakingen

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

Automotive Campus 28-06-2019 oprichten kantoor met bedrijfsruimte OLO 4385683

Coolendonk 10 23-04-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4505421

Burgemeester Krollaan,  28-06-2019 kappen 1 boom OLO 4508799

naast 93B

Horst 12 01-07-2019 oprichten woning (wijziging) OLO 4512129

Slegersstraat 2A 01-07-2019 aanvraag brandveilig gebruik OLO 4512717

  dagopvang peuterwerk

Slegersstraat 2A 01-07-2019 melding brandveilig gebruik  OLO 4513249

de Waart 23-25-27-29-82 27-06-2019 vergroten bergingen OLO 4505967

Braaksestraat 2 02-07-2019 vervangen coniferen door schutting OLO 4515111

Rietbeemdweg 2 28-06-2019 verbouwen bedrijfspand OLO 4507781

Hazenwinkel HZ3,  03-07-2019 oprichten woning (tweekapper) OLO 4516861

Faassenhoek

Hazenwinkel HZ2,  02-07-2019 oprichten woning (tweekapper) OLO 4516823

Faassenhoek

Dr. Dreeslaan kavel 3 03-07-2019 oprichten woning OLO 4365375

Trambaan 2 03-07-2019 vergroten woning OLO 4519683

Hortsedijk 69 03-07-2019 vergroten woning OLO 4355743

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

Lammersdonk 6 27-06-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4388261

Citroenvlinder 5 02-07-2019 oprichten woning OLO 4181639

Burgemeester Krollaan,  03-07-2019 kappen 1 boom OLO 4508799

naast 93B

Kanaaldijk N.W.  03-07-2019 Interne veranderingen OLO 4361737

121-121A-121B-123-123A-123B

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

Maisdijk 9 03-07-2019 inrichting/veranderen milieu OLO 4514069

Citroenvlinder 13 03-07-2019 realiseren van een gesloten OLO 4518257

  bodemenergiesysteem

Schutterslaan 27 03-07-2019 realiseren van een gesloten OLO 4517967

  bodemenergiesysteem

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Diverse parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat:

- Mierloseweg (VKB 1914)

Mogelijkheid van bezwaar

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij: 

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. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

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, 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.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 10 juli 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.


