
Bijeenkomst nieuwe Huis voor de Stad: 
denkt u ook met ons mee?
De ontwikkelingen rondom Het Huis voor de Stad op de plek van het huidige 
stadskantoor zijn in volle gang. Het Huis voor de Stad wordt méér dan alleen 
een stadhuis; het wordt een huis voor ons allemaal! Daarom wil de gemeente 
iedereen die interesse heeft in dit project hier graag bij betrekken. 

We zitten nu in een (begin)fase. Er zijn schetsen gemaakt van de mogelijke vorm 
van het gebouw en hoe deze vorm in zijn omgeving past. Die schetsen willen 
wij samen met de architect aan u laten zien en wij willen van u weten wat u 
ervan vindt. We gaan dan ook graag met u in gesprek. Daarom houden wij een 
bijeenkomst op:

Wanneer: 18 november van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Waar: de popzaal van de Cacaofabriek | Cacaokade 1 in Helmond 

U bent van harte uitgenodigd om de schetsen te bekijken, om met ons mee te 
denken, om uw mening te geven en om vragen te stellen. U hoeft zich niet op te 
geven voor deze bijeenkomst. De koffie staat klaar!

Online peiling 
Als u niet kunt is er nog altijd de mogelijkheid uw mening te geven in een online 
peiling op de website van het Huis voor de Stad: 
www.helmond.nl/HuisvoordeStad. Dit kan tussen 18 en 28 november. Als u niet 
over internet beschikt kunt u ook terecht op het Stadskantoor of de Stadswinkel. 
Daar liggen formulieren klaar die u kunt invullen en inleveren. Ook dit kan tussen 
18 en 28 november.

Heeft u een vraag of opmerking? 
Mail dan gerust naar toekomstgerichtwerken@helmond.nl.

Informatiebijeenkomst N270 Helmond – Deurne
De N270 tussen Helmond en Deurne is een van de meest onveilige wegen 
in de provincie en het is er druk. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de 
herinrichting van deze weg om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op 
en rond de weg te verbeteren. De provincie is nu van plan om een oplossing met 
2x2 rijstroken verder uit te werken. 

Om u bij te praten over de laatste stand van zaken, organiseert de provincie een 
informatiebijeenkomst op woensdag 27 november. Medewerkers geven dan 
een toelichting op de oplossing die zij verder willen uitwerken, de onderzoeken 
waarop deze keuze is gebaseerd en het vervolgproces. Ook is er gelegenheid om 
uw vragen te stellen. 

U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst
Wanneer:  27 november
Tijdstip  :  van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur
Waar:   Gerardushuis, Parkstraat 2 in Deurne

Meer informatie
Op www.brabant.nl/N270 staat meer informatie, zodra er meer bekend is over 
het project. Op deze projectpagina kunt u zich nu alvast inschrijven voor de 
digitale nieuwsbrief om u in de toekomst op de hoogte houden. 

Bekendmakingen

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

Rivierensingel 748 10-09-2019 oprichten bijgebouw OLO 4646621

Dierdonkpark 10 11-09-2019 vervangen gevelbeplating,  OLO 4646955

  plaatsen pv-panelen 

Abendonk 44 02-09-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4628329

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

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

elkerliek 

NL

!

• 'Geschikt voor 
 particulier gebruik'
• informatie fabrikant
• artikeljaar en 
 productiejaar
• tekst of afbeelding 
 over effect vuurwerk 
 na het afsteken

Vuurwerk afsteken?

Dat mag van 31 december 18.00 
uur tot 1 januari 02.00 uur 

Vuurwerkvrije zones
tijdens jaarwisseling

Omgeving Elkerliek Ziekenhuis en Dierenpark Warande 

Herken legaal vuurwerk aan de verpakking. 
Daarop staat:

• ‘Geschikt voor 
 particulier gebruik’
• informatie fabrikant
• artikeljaar en 
 productiejaar
• tekst of afbeelding 
 over effect vuurwerk 
 na het afsteken

In de verpakking zit een handleiding in het Nederlands.

Overlast van vuurwerk in Helmond melden? 

Gebruik de app: 
Mobile Alert (Intergraph Corporation)
Download via Appstore of Google Play

Meer weten? www.helmond.nl/vuurwerk



• 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 13 november 2019

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

Zandstraat 41 30-10-2019 oprichten 17 bedrijfsunits /  OLO 4736923

  maken uitweg 

Kastmolen 20 30-10-2019 vergroten woning (met aanbouw) OLO 4745723

Gerstdijk 8 31-10-2019 vergroten bedrijfsruimte OLO 4739545

Wolfstraat 27 30-10-2019 wijzigen bedrijfsruimte OLO 4736931

Duizeldonksestraat 2 31-10-2019 oprichten 14 bedrijfsunits OLO 4749049

A. van den Dyckestraat,  31-10-2019 oprichten woning OLO 4747793

sectie U, nr. 7683 

Sectie B 5838, De Eeuwsels  01-11-2019 oprichten woongebouw,  OLO 4343751

bouwdeel A  De Eeuwsels, bouwdeel A 

Kromme Haagdijk HA25 04-11-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4753427

Schutsboom 81 04-11-2019 verwijderen draagmuur OLO 4752641

Twentehof 94 05-11-2019 maken trapgat OLO 4693911

Stationsplein 9 -  04-11-2019 transformatie kantoorgebouw naar OLO 4755253

kadastraal I 2281  93 appartementen 

Beugelsplein 3 04-11-2019 transformatie horecapand in OLO 4755309

  4 appartementen

Margrietlaan 40 04-11-2019 maken uitweg OLO 4548963

Liverdonk kavel L30 05-11-2019 oprichten woning OLO 4625279

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

Geysendorfferstraat 1E 31-10-2019 uitbreiden gevelluifels en oprichten  OLO 4450625

  berging (scooters) 

Eikendreef 5 01-11-2019 openbreken constructieve wand OLO 4593049

de Waart 23-25-27-29-82 01-11-2019 vergroten bergingen OLO 4505967

Kromme Haagdijk 26-28 05-11-2019 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 4576237

Vlamovenweg 2 05-11-2019 vergroten pand OLO 4301217

Engelseweg 149 04-11-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4643647

Kromme Haagdijk 8 04-11-2019 Verplaatsen uitweg OLO 4746831

Eifel 14 05-11-2019 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 4651439

Markt 14 05-11-2019 plaatsen reclame OLO 4674069

Wolfstraat 103 en 103A 06-11-2019 opsplitsen pand in 2 appartementen OLO 4653691

Breedijk 23 06-11-2019 wijzigen gevel 2019-X1080

van Duijnhovenstraat 14 06-11-2019 vergroten woning OLO 4393945

Engelseweg 149 07-11-2019 plaatsen reclame 2019-X1112

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

Adriana van den Dyckestraat  oprichten woning OLO 4480843

kadastraal U 6895 

Dierdonkpark 10 plaatsen reclame en condensor OLO 4649899

 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Albert Heijn Helmond Dierdonkpark 10 Helmond Het veranderen van een supermarkt.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

De Thuishaven Havenweg 4a/b drank- en horecawetvergunning 34105602/

     08-10-2019

De Pastoor eten en  Hortsedijk 52a drank- en horecawetvergunning 34036801/

drinken     22-10-2019

Stadsherberghe De Kei Kasteellaan 8 drank- en horecawetvergunning 34102413/

      30-10-2019

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over bovenstaande verleende 

vergunningen, via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl 

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Speelhuisplein 2 06-11-2019     Nieuwjaarsreceptie (6 januari 2020) 2019-02914

 

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.

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.

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

Sportpark de Braak 7 07-11-2019   Helmond Sport Galafeest  2019-02838

  (7 december 2019) 

Wilgehoutstraat 2 07-11-2019 Blau-Weiss party  2019-02665

(Sportpark RKSV Mierlo-Hout)   (14 december 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.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Kanaaldijk N.O. 104 (locatiecode AA079408134)

Melder:  Greek Beheer B.V.

Datum ontvangst: 1 november 2019

Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst Postelstraat en 
Hoogeindestraat 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 05 november 2019 met 

Stichting woCom (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 

6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel grond, gelegen aan de Postelstraat en 

Hoogeindestraat te Helmond, ter grootte van ongeveer 28 a en 96 ca (2896 m2), kadastraal 

bekend gemeente Helmond, sectie F, nummer 284 (gedeeltelijk) en sectie H, nummers 745 

en 1887 (geheel) en 578 (gedeeltelijk) (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 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.

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

Meer informatie: www.helmond.nl/huisvoordestad

Praat mee over het Huis voor de Stad

U bent 
welkom 
op…

Maandag 18 november 
Start: 19.00 uur 
Cacaofabriek Helmond


