
Taxbus tijdens de feestdagen

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. 
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en tijdens de nieuwjaarsnacht worden 
alleen rolstoelgebruikers vervoerd.

Kerstdagen 
U wordt geadviseerd om uw ritten voor de kerstdagen tijdig te reserveren. 
Reserveert u vóór 22 december 16.00 uur, dan wordt uw rit op het gewenste 
tijdstip ingeboekt. Reserveert u later, dan kunt u met vertraging te maken krijgen. 

Jaarwisseling 
De laatste reguliere ritten tijdens de jaarwisseling starten op 31 december om 
22.15 uur. 

Rolstoelgebruikers 
Rolstoelgebruikers kunnen op verzoek ook tijdens de Nieuwjaarsnacht door 
Taxbus worden vervoerd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 
• De rit kan geboekt worden t/m zaterdag 28 december 2018 16.00 uur via 
 tel. 0800-0234 795. 
• De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de beperkte 
 beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet helemaal op het  
 gewenste tijdstip worden vervoerd. 
• In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één (sociaal of medisch)  
 begeleider meereizen.

Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit de planning 
verwijderd. Wilt u uw vaste rit ook op de kerstdagen of Nieuwjaarsdag maken? 
Dan dient u dit apart en tijdig door te geven.

Starterslening voor het kopen van een huis

Wilt u voor de eerste keer een woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende 
financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een 
Starterslening. U kunt dan een deel van het aankoopbedrag tegen een 
aantrekkelijk rentepercentage bij de gemeente lenen. Dit geldt zowel voor 
mensen die al in Helmond wonen als voor mensen die zich hier nieuw willen 
vestigen.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en 
het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft 
u dus een hypotheek. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt 
de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing 
te betalen. De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen en 
bedraagt maximaal 20% van de koopsom tot een maximum van 
€ 25.000. Voor woningen met een koopsom van € 180.000 of minder bedraagt dit 
maximumbedrag € 35.000.

Meer informatie
Heeft u belangstelling voor een starterslening? Kijk dan voor meer informatie en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/starterslening. U kunt uiteraard ook contact 
opnemen met een van de Helmondse hypotheekadviseurs.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 
7 januari en 21 januari 2020. 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. 

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

Bekendmakingen

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

t.h.v. Nieuwe Sluis 9  05-12-2019 plaatsen damwand en dempen  OLO 4819143

  aftakking

Essehoutstraat 7 06-12-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4821513

IJsselstraat 54 09-12-2019 plaatsen dakkapel voorzijde OLO 4798081

Noord Koninginnewal 28 07-12-2019 vestigen homecomputermuseum OLO 4821665

Ruwe Putten 10-12-2019 maken uitweg OLO 4825761

Middendijk 5D-5E-5F 11-12-2019 maken 3 uitwegen 2019-X1517

Ruwe Putten 12-12-2019 maken uitweg OLO 4831175

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

Oud Brandevoort 29 07-12-2019 realiseren van een gesloten  OLO 4820269

  bodemenergiesysteem 

Kaldersedijk 5B 09-12-2019 realiseren gesloten  OLO 4824261

  bodemenergiesysteem 

kadastraal A 736 hal 3 11-12-2019 realiseren gesloten  OLO 4829809

  bodemenergiesysteem 

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

Engelseweg 179 plaatsen reclamezuil OLO 4722051

Deltaweg 2 verkleining en renovatie winkel OLO 4626235

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

Maisdijk 6 16-10-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4718805

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

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

Essehoutstraat 7 10-12-2019  plaatsen erfafscheiding OLO 4821513

Na de beoordeling van bovengenoemde aanvraag omgevingsvergunning, is besloten dat voor 

dit project geen omgevingsvergunning is vereist. 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het 

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Nunner Logistics                    Gerstdijk 24   Het oprichten van een bedrijf voor 

opslag en transport van goederen

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• 2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Abendonk 17 (VKB 1942).

• 2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Mahoniehoutstraat 42 (VKB 1943).

• Naast, de aangewezen parkeerplaats voor het laden van elektrische auto’s, en tweede         

  parkeerplaats aan te wijzen als parkeergelegenheid bestemd voor elektrische auto’s met           

 gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord model E04 van Bijlage 1 van het RVV   

 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende locatie: Louwerserf. 

• 2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

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

 (VKB 1947). 

• Dat verkeersbesluit 1937 E-laadpaal Mierloseweg 259 ingetrokken wordt.

• 2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Calsstraat (VKB 1948). 

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook 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. 



• 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

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

Ermgardhoek 23 05-12-2019 oprichten woning OLO 4488649

Tjerk Hiddesstraat 37 05-12-2019 realiseren vaste trap naar zolder OLO 4769065

Scheerderhof 1 16-12-2019 oprichten berging met overkapping OLO 4731603

Ruusbroeclaan 131 10-12-2019 plaatsen dakkapel OLO 4682155

Rivierensingel 748 11-12-2019 oprichten bijgebouw OLO 4646621

Abendonk 44 11-12-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4628329

Broekwal 71 12-12-2019 proefwoning renovatie OLO 4787431

Broekwal 71 12-12-2019 proefwoning renovatie OLO 4787431

Dierdonkpark 10 12-12-2019 vervangen gevelbeplating,  OLO 4646955

  plaatsen pv-panelen 

de Heese 31 12-12-2019 legaliseren  schuur in tuin OLO 4738583

Vossenbeemd 41 12-12-2019 renoveren voorgevel kantoor OLO 4733203

Ontwerpbestemmingsplan “De Groene Loper II - Zoete Kers (gedeeltelijk)”  
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 “De Groene Loper II - Zoete Kers (gedeeltelijk)” met ingang van 

19 december 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt een gewijzigde invulling van het plangebied 

planologisch-juridisch mogelijk, waarbij een groot deel van het plangebied wordt ingevuld met 

grondgebonden woningen in een parkachtige omgeving.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1600BP180145-1000.

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 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 “De Groene Loper II - Zoete Kers (gedeeltelijk). 

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. 

Vastgesteld bestemmingsplan “Stationskwartier – 
Binnen Parallelweg 10-72”

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

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 3 december 2019 het bestemmingsplan 

Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met 

ingang van 19 december 2019 gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt 

omzetting van de kantoorpanden naar appartementen mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794. 1300BP180142-2000.

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.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 20 december 2019 gedurende 

zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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 ook 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.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• een gehandicaptenparkeerplaats ter plaatse van de entree naar het parkeerterrein van 

 Sportvereniging Stiphout Vooruit te wijzigen in een algemene gehandicaptenparkeerplaats.

• een parkeerplaats ter plaatse van de Hoofdstraat 115-119 te wijzigen in een algemene 

 gehandicaptenparkeerplaats.

Meer informatie

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

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

dhr. E. de Haan, tel. 0492-587585.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 10 oktober 2019 

hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 

52 dB ten gevolge van de Verlengde Stationsstraat, maximaal 49 dB ten gevolge van de 

Engelseweg, maximaal 67 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo en maximaal 

55 dB(A) ten gevolge van het bedrijventerrein Vlisco hebben vastgesteld ten behoeve van het 

bestemmingsplan “Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 19 december 

2019 gedurende zes weken (t/m 29 januari 2020) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 20 december 2019 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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. 

Vastgesteld bestemmingsplan “Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 3 december 2019 het bestemmingsplan 

“Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met 

ingang van 19 december 2019 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit bestemmingsplan maakt de vernieuwing van de verouderde bedrijfsbebouwing mogelijk 

door de bouw van een nieuwe bedrijfshal en 2 bedrijfswoningen op de percelen van Hortsedijk 

54, 54A en 56 mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP180147-2000.

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.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 20 december 2019 gedurende 

zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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 ook 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.   

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• 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 18 december 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.

De gemeente gaat een Huis voor de Stad ontwikkelen. Een duurzaam huis dat 
bedoeld is voor onze inwoners, partners en medewerkers van de gemeente. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat dit budgetneutraal gebeurt. Over de 
financiering van het Huis voor de Stad krijgt de gemeente vaak vragen. 
Daarom proberen we u aan de hand van onderstaande plaatjes uit te leggen 
hoe het principe ‘budgetneutraal’ werkt.

De gemeente heeft momenteel vier werklocaties; het Stadskantoor, de 
Stadswinkel, ’t Cour en de Zandstraat.

De gemeente betaalt voor de huisvesting van de vier werklocaties. Net als bij 
een hypotheek op een woonhuis bestaan die kosten uit rente en aflossing. 
Daarnaast betaalt de gemeente voor al deze gebouwen ook voor onderhoud, 
verzekeringen, belastingen en energie.  

De gemeente wil de vier werklocaties graag samenvoegen tot één Huis 
voor de Stad. Dit wordt een inspirerende plek waar inwoners, partners, 
organisaties en medewerkers van de gemeente elkaar kunnen ontmoeten en 
met elkaar in gesprek kunnen. Ook wordt het bestuur en de gemeenteraad 
van Helmond hier gevestigd.

Dit nieuwe Huis voor de Stad wordt 
gerealiseerd uit de opbrengsten van 
het afstoten van de werklocaties: 
de Stadswinkel, ’t Cour en 
de Zandstraat. Daarnaast bespaart de 
gemeente fors op onder andere 
onderhoudskosten, belastingen en 
energiekosten. Uiteindelijk heeft de 
gemeente één huis dat voldoet aan 
alle moderne en duurzame eisen van 
deze tijd. Het mooie hieraan is dat het 
niet méér kost dan de huidige situatie.

Meer informatie? www.helmond.nl/huisvoordestad

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Molenbunders I – Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 15 oktober 2019 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 59 dB 

ten gevolge van de Hortsedijk hebben vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan 

“Molenbunders I – Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 19 december 

2019 gedurende zes weken (t/m 29 januari 2020) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 20 december 2019 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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 ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Stiphout – Lieshoutseweg 57 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 22 oktober 2019 het bestemmingsplan 

Stiphout - Lieshoutseweg 57 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 19 december 2019 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit plan maakt de bouw van drie vrijstaande woningen mogelijk tussen Lieshoutseweg 55 en 

57.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP180135-2000.

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, raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan dat ter 

inzage ligt. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 20 december 2019 gedurende 

zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• belanghebbenden die in beroep willen gaan tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad    

     zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

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 ook 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. 

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.


