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Informatie risico’s gevaarlijke stoffen per spoor

Wegafsluitingen

In Helmond ontvangen alle inwoners en ondernemers die binnen een straal van
200 meter van het spoor wonen of werken informatie over wat ze kunnen doen
als er een ongeluk gebeurt met een trein die gevaarlijke stoffen vervoert.

De komende tijd zijn er in het centrum diverse wegafsluitingen en omleidingen.

Het goederenvervoer per spoor neemt de komende jaren toe in onze regio. Het
risico op een spoorincident is klein. Is er wel een incident, dan kan dat grote
gevolgen hebben. Daarom startten de Veiligheidsregio en zeven gemeenten,
waaronder Helmond, kortgeleden de campagne ‘Vervoer gevaarlijke stoffen per
spoor? Heb de risico’s door!’.
Meer informatie vindt u op www.ophetjuistespoor.nl.

In verband met het Drakenbootfestival is de Kanaaldijk NW van 13 tot en met 19
juni afgesloten tussen de Havenweg en de Waardstraat. Ook zijn gedeeltes van
de Kanaaldijk NO in die periode dicht. U wordt ter plekke opgeleid.
Daarnaast wordt de Kromme Steenweg tussen 17 juni en 26 juli heringericht.
Die weg is daarom tussen de Eikendreef en het viaduct van de Kasteel-Traverse
afgesloten. Ook daar wordt u omgeleid.
Wilt u meer weten over wegafsluitingen en wegwerkzaamheden? Kijk dan op
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden.

Blijf op de hoogte met overheid.nl
Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben op
uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl.
Daarop staan alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) . Bijvoorbeeld bestemmingsplannen en
plaatselijke regelgeving.
U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice. U geeft uw
postcode op en ontvangt automatisch besluiten en andere berichten over uw
straat of buurt. Aanmelden kan via https://zoek.overheid.nl/

Bekendmakingen

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp
Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties en
contactpersonen te maken krijgt. Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd
eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden?
Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners
helpen u. Gratis en onafhankelijk.
Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of
zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt.
Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan.
Op www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u de informatie over de
verschillende organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere
organisatie, dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met
een organisatie voor cliëntondersteuning.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Bernoullistraat 7
02-06-2019 vergroten woning
OLO 4453519
Drie Eikenbeemden 7
31-05-2019 plaatsen erfafscheiding
OLO 4452715
Hazewinkel, Ansemhoek
03-06-2019 oprichten woning
OLO 4454455
kavel HZ 29
Liverdonk, Hazenwinkel,
28-05-2019 oprichten 22 woningen
OLO 4447085
Cluster 5
Wachtelbeemden 8
31-05-2019 plaatsen tuinhuis
OLO 4452563
Geysendorfferstraat 1E
29-05-2019 uitbreiden gevelluifels
OLO 4450625
		 en oprichten berging (scooters)
Koninglaan 13
29-05-2019 plaatsen tijdelijke woonunit
OLO 4446687
Mierloseweg 309
28-05-2019 wijzigen voorgevel
OLO 4448197
Sectie B 3737, Kloosterstraat 03-06-2019 oprichten berging
OLO 4456293
Haverdijk 11
03-06-2019 vervangen bestaande sirenemast
OLO 4352597
Lage Dijk 31
30-05-2019 plaatsen lichtreclame op gevel
OLO 4451503
Nijverheidsweg 14
04-06-2019 legaliseren reclame gewijzigde
OLO 4456723
		huisstijl
Dr. Klompélaan 4
04-06-2019 plaatsen overkapping en schutting OLO 4399811
Biesveldje 8
04-06-2019 plaatsen dakkapel
OLO 4458989

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Carillonstraat 2
05-06-2019

Projectomschrijving:
plaatsen dakkapel (voorzijde)

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4345911

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Gerwenseweg 9A

Projectomschrijving:
wijzigen tandartspraktijk

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4336103

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Speelhuisplein 2
04-06-2019 H2O-Festival
		 (27 en 28 september 2019)

• 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

Registratienr.:
2019-01917

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Helmond
29-05-2019
Kasteelplein 1
29-05-2019
Markt/Veestraat/
04-06-2019
Smalle Haven		
Kanaaldijk N.W. 29A 05-06-2019
kanaal, tussen de 		
Kasteelbrug en de Spoorbrug		
Berkendonk
06-06-2019
		

Anterieure exploitatieovereenkomst Mierloseweg 34-46

Werkomschrijving:
Truckersday 2019 (2 juni 2019)
Heksenhysterie (9 juni 2019)
koopzondag Beeldig Helmond
(30 juni 2019)
Drakenboot Festival Helmond
(14 t/m 16 juni 2019)

Registratienr.:
2019-01664
2019-01763
2019-01869
2018-04686

Berkendonk Festival
(22 en 23 juni 2019)

2018-04335

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Tolpost 8
04-06-2019 transformatie pand naar
		 8 appartementen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4385419

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
bosperceel Q 00689
Valkenhorstlaan

Datum indiening: Projectomschrijving:
28-03-2019 2 uitwegen bosperceel

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 4 juni 2019 met B&N
Projecten 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/
nabij de Mierloseweg 34-46 te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie G,
nummers 649, 1365, 1476, 1477, 1871, 1872, 1873, 1874 en 1875 (het exploitatiegebied). In
de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de
grondexploitatie vastgelegd.

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4309761

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De
plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons
college over de plannen heeft beslist.

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

MEDICIJNAFVAL?

LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Heistraat 156 t/m
29-05-2019 		plaatsen steiger (14m2),
2019-01534
Heistraat 170		 afrastering (16m1), hoogwerker (20m2),
		 container/keet/ontsmettingsunit (30m2)
		 (7 juni t/m 5 juli 2019)
Markt 14 t/m Markt 16G 04-06-2019 		plaatsen hoogwerker
2019-01827
		 (17 juni t/m 31 juli 2019)
Neerwal, ter hoogte van
03-06-2019 		plaatsen schaftkeet en biobax
2019-01828
huisnr. 100		 (7 juni t/m 19 juli 2019)

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Steenweg 19
29-05-2019
van der Brugghenstraat 70 03-06-2019
Kromme Steenweg 7
04-06-2019
Kamperfoelie 16A
04-06-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
inpandige verbouwing
OLO 4331265
vergroten woning met verdieping
OLO 4171179
vergroten woning
OLO 4304349
oprichten woning
OLO 4201347

Doosjes: alleen de strips.
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier.

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
MCPP Netherlands B.V.

Hoe?

Locatie
Grasbeemd 19

Omschrijving melding
Het uitbreiden van het bedrijf met
de locatie Achterdijk 33

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy.
Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten een parkeerplaats op het parkeerterrein aan de
Astronautenlaan aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen
van het bord model E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990.
Meer informatie
Het verkeersbesluit ligt ter inzage in de Stadswinkel. Ook kunt u het verkeersbesluit inzien op
de www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen
met de heer E. de Haan via 0492 – 587585.

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

12 juni 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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

