
Overlast melden bij de gemeente

Wilt u overlast melden over afval, honden en/of parkeren? Dat kan bij de 
gemeente. U kunt overlast telefonisch melden via 14 0492 of digitaal een 
melding doen.

Is uw fiets of auto verwijderd door de handhavers van de gemeente? Maak dan 
via hetzelfde telefoonnummer een afspraak om uw fiets of auto op te halen. Als 
uw auto verwijderd is tijdens de opbouw van de weekmarkt op zaterdag, dan 
kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur bellen naar 0492 – 845998 om uw voertuig op 
te halen.

Spullen gevonden of verloren
Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden, dan kunt u dit melden op 
www.verlorenofgevonden.nl.
Gevonden voorwerpen die u liever niet zelf bewaart, kunt u (tijdens kantooruren) 
afgeven bij de Stadswinkel (F.J. van Thielpark).

Overige meldingen
Wilt u een melding doen van schade aan wegen, groen en dergelijke? Of ervaart 
u bijvoorbeeld geluidsoverlast? Wilt u een klacht indienen? Dat kunt u digitaal 
doen. Op www.helmond.nl vindt u de meldingsformulieren. Uiteraard kunt u ook 
bellen met de gemeente via 14 0492.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 25 juni 2019 en 9 juli 
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. 

Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 25 juni, 19.00 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Alliantie kinderarmoede
2. Toekomstgericht werken - Afstoten ’t Cour

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 25 juni, 19.00 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Woonagenda 2019 – 2021
2. Proefcasus Eindhoven Airport  

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

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

We hebben wegen onderhouden en 
het afval opgehaald.

De gemeente Helmond had 
in 2018 ongeveer € 400 miljoen

te besteden. 

Wat hebben we er in 2018 van 
betaald? Een paar voorbeelden:

Evenementen kregen subsidie, zoals de Kasteeltuinconcerten.

€

Met het Kindpakket konden alle 
kinderen bijvoorbeeld sporten 
of mee op schoolreis.

We hebben ruim 400 bomen geplant.

Er is nog veel meer gedaan, lees het in de jaarrekening 2018.
Deze vindt u op www.helmond.nl

Er zijn nieuwe huizen gebouwd.

We hebben startende ondernemers geholpen.



• 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

Bekendmakingen

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

Achter Mr. Strikstraat 17a,  06-06-2019 oprichten garage/loods OLO 4460665

Sectie D 353 

James Ensorlaan 47 05-06-2019 plaatsen glazen overkapping OLO 4461971

Hemelrijksestraat 88 06-06-2019 oprichten garage/berging OLO 4464813

Jan de Withof 13 10-06-2019 kappen boom OLO 4468973

Marlijnstraat 29 06-06-2019 plaatsen overkapping/poort OLO 4444275

Engelseweg 202 06-06-2019 legaliseren reclame 

Stiphout Zuid fase 3  11-06-2019 oprichten 8 woningen OLO 4423621

Automotive Campus 12-06-2019 oprichten onderwijsgebouw OLO 4472079

  (summa college)

Rivierensingel 480 12-06-2019 uitbreiden woning OLO 447285

St. Annaplein 21 12-06-2019 vervangen erfafscheiding OLO 4474605

Stepekolk-Oost 11 12-06-2019 plaatsen lamellendak OLO 4474615

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

Kasteelplein 1 plaatsen tijdelijk podium tijdens OLO 4422571

 de kasteeltuinconcerten d.d. 9 en 16 augustus 2019

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

Havenweg 6 12-06-2019  dichtmaken zijkanten overkapping 2019-XO455

  (cafe de jongens)

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

Kasteel-Traverse 90 26-03-2019 wijzigen kantoor naar 60 woningen OLO 4300541

Kanaaldijk N.W. 121-123 18-04-2019 Interne veranderingen OLO 4361737

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

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

Geeneindseweg 5 11-06-2019 verhogen dak bijgebouw OLO 4275911

Torenstraat 1 13-06-2019 plaatsen airco OLO 4401505

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

Weg op den Heuvel 35 06-06-2019     Zomerborrel (4 juli 2019) 2019-01940

Aarle-Rixtelseweg 24 06-06-2019     Jubileumfeest Tennisclub de Horst  2019-01941

  (29 juni 2019) 

Havenplein 17-05-2019     Kasteeltuinconcerten Afterparty 2019-01800

  (5, 12, 19 en 26 juli 2019 en 

  2, 9, 16 augustus 2019)

Markt 16 11-06-2019     Zeldzaam Mooi Markt (28 juli 2019) 2019-01988

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.

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

Raktweg 27 - Berkendonk 06-06-2019  Berkendonk festival (22 en 23 juni 2019) 2018-04335

Heistraat 87 - Heistraat,  07-06-2019  Heistraat Braderie (16 juni 2019) 2019-00561

tussen Binderseind en Tolpost 

Grasveld tussen Catharina  07-06-2019 Wijkfeest Akkers 2019 (22 juni 2019) 2019-01762

Berthoutlaan en Ten Sneppenscoet 

Weg op den Heuvel 35 12-06-2019  Zomerborrel (4 juli 2019) 2019-01940

Aarle-Rixtelseweg 24 12-06-2019  Jubileumfeest Tennisclub de Horst 2019-01941

  (29 juni 2019)

Jan van Goyenlaan 1 12-06-2019  Zomermarkt Zorgboog (22 juni 2019) 2019-01538

Penningstraat 55 -  12-06-2019  Summerfestival (29 juni 2019) 2019-01843

parkeerplaats 

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.

Stichting Stadswacht Helmond (in liquidatie) statutair gevestigd te 
Helmond

Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door besluit tijdens de bestuursvergadering 

d.d. 18-12-2018. De jaarrekening en liquidatierekening liggen ter inzage voor eenieder tot en 

met 31 augustus 2019 ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te 

Eindhoven en ten kantore van de vereffenaar: Gemeente Helmond, Weg op den Heuvel 35, 

5701 NV te Helmond.

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

Van Rooi Meat B.V. voor het veranderen van een slachterij en vleesverwerkend bedrijf aan de 

Roggedijk 4 in Helmond. Het betreft diverse interne wijzigingen en het in gebruik nemen van 

een perceel voor het stallen van koelwagens. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 

3998339.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

20 juni 2019 tot en met 31 juli 2019 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via 

www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690278).

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 19 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.

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

MELD JE AAN!


