
Blauwalg bij u in de buurt? 
Is het lange tijd droog en warm? Dan kan dat voor blauwalgenbloei zorgen in 
oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking 
met de huid of inname kan dit bij zowel mens als dier zorgen voor irritaties. 
Wilt u weten of er in een vijver, sloot of beek in uw buurt blauwalgenbloei is 
vastgesteld? Ga dan naar de website van het waterschap (www.aaenmaas.nl) 
voor een actueel overzicht. 

Wat is blauwalgenbloei? 
Blauwalgen zijn in bijna elk oppervlaktewater terug te vinden. Als blauwalgen 
zich echter explosief vermenigvuldigen is er sprake van blauwalgenbloei. 
Bij blauwalgenbloei ontstaat er meestal een blauwgroene drijflaag op het water. 
Als de zon minder fel schijnt en het water afkoelt, wordt de hoeveelheid 
blauwalgen minder en wordt het water weer helder. 

Het vaststellen van bloeialgenbloei
Bij een vermoeden van blauwalgenbloei controleert het waterschap Aa en Maas 
de betreffende locatie. Als er blauwalgenbloei is vastgesteld dan worden er bij 
het water waarschuwingsborden geplaatst. Vermijd dan ieder contact met het 
water. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over blauwalgen, een melding maken of een actueel 
overzicht van alle locaties waar blauwalgenbloei is vastgesteld? Ga dan naar de 
website van het waterschap www.aaenmaas.nl. 

Wegafsluitingen vanwege evenementen 
Braverun in Brandevoort 
Op zondag 15 september vindt de Braverun plaats in Helmond. In Brandevoort 
zijn verschillende parcours uitgezet met obstakels. In verband met dit evenement 
zijn er diverse wegafsluitingen. Vanwege de Braverun zijn de volgende wegen van 
9.00 tot 19.00 uur afgesloten: Diepenbroeksingel, Diepenbroek, Broederwal, 
Laan door de veste, Markesingel, Medevoort, De Lauwerpoort, Neerwal en 
De Herenpoort. 

Bevrijdingsactiviteiten in Mierlo-Hout 
Op dinsdag 17 september tussen 12.00 en 14.30 en op zondag 22 september 
tussen 10.15 en 17.00 uur vinden er in Mierlo-hout activiteiten plaats in verband 
met 75 jaar bevrijding Helmond. Vanwege deze bevrijdingsactiviteiten is een 
deel van de Hoofdstraat in Mierlo-Hout gedurende bovengenoemde periodes 
afgesloten. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 17 september 2019 en 
1 oktober 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien ligt de agenda 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

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

Verliefd Laantje 3A oprichten veldschuur OLO 4557193

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

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

Deltaweg 2 30-08-2019 verkleining en renovatie winkel OLO 4626235

Abendonk 44 02-09-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4628329

Coolendonk 8 30-08-2019 plaatsen dakkapel voorzijde OLO 4626453

Grasbeemd 2 03-09-2019 vergunning brandveilig gebruik OLO 4630457

Molenstraat 120 29-08-2019 splitsen woning in 2 appartementen OLO 4596401

Houtse Akkers kavel HA 25 31-08-2019 oprichten woonhuis OLO 4488865

Stepekolksehoeve 15 03-09-2019 oprichten woonhuis OLO 4441989

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

Bakelsedijk 139 05-07-2019 oprichten filtergebouw OLO 4523785

Kortenaerstraat 36 05-07-2019 dichtmaken inpandig balkon OLO 4523907

Peelhof 63 24-05-2019 ontheffing bestemmingplan  2019-X0658

  i.v.m. kamerbewoning 

Markt 209 26-06-2019 wijzigen bestemming en  OLO 4493853

  verbouwen pand 

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

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

Geysendorfferstraat 1 29-08-2019 vervangen handelsreclame OLO 4618181

Rivierensingel 480 29-08-2019 uitbreiden woning OLO 4472785

Mierloseweg 95-101 30-08-2019 verbouwen 2 kantoren tot  OLO 4556491

  2 appartementen 

Dr. Dreeslaan 240 04-09-2019 oprichten woning OLO 4365375

Kortenaerstraat 36 04-09-2019 dichtmaken inpandig balkon OLO 4523907
 

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Icarusstraat 35 05-09-2019  Team Holzken Kickboksgala  2019-02513

  (23 en 24 november 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.

Anterieure exploitatieovereenkomst Torenstraat 46 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 30-08-2019 met Next 

Door Development B.V. (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld 

in artikel 6.24 Wro is aangegaan. De overeenkomst heeft betrekking op de percelen gelegen 

aan de Torenstraat 46 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie E, nummers 

849 geheel, 554 en 850 gedeeltelijk (het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de 

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

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

hiervoor melden bij de receptie. 
 

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 11 september 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.


