
Natuurvriendelijke groen in Helmond

Gemeente Helmond wil graag stedelijk groen omvormen naar natuurlijker 
groen. Daarmee stimuleren we de biodiversiteit, ofwel de variatie flora en 
fauna. Meer variatie in bloem- en bes-dragende beplanting trekt ook weer 
meer verschillende insectensoorten aan en daarmee ook meer variatie aan 
vogels en amfibieën. Deze biodiversiteit is weer belangrijk voor bijvoorbeeld het 
verminderen van plagen zoals de eikenprocessierupsen.

Op dit moment lopen er twee projecten in de stad waarbij wordt gekeken naar 
het aanbrengen van kruiden- en bloementerreinen en het vervangen van de 
huidige beplanting door inheemse soorten. Het betreft het Peppellaantje in 
Helmond Noord en Wijkpark Ashorst in de omgeving van Brandevoort.
Voor de inwoners van beide wijken vinden inloopbijeenkomsten plaats waarbij 
ze de plannen rondom de groenvoorziening kunnen bekijken. U bent van harte 
uitgenodigd!

Peppellaantje in Helmond Noord
Voor de inwoners van Helmond-Noord houdt de gemeente Helmond een 
inloopavond op dinsdag 8 oktober in De Boerderij (Harmoniestraat 105) van 
18.30 uur tot 19.30 uur.

Wijkpark Ashorst (Brandvoort)
Voor de inwoners van Brandevoort houdt de gemeente Helmond een 
inloopavond op dinsdag 15 oktober in ‘t BrandPunt (Biezenlaan 29) van 18.30 uur 
tot 19.30 uur.

Gratis compost bij milieustraat in oktober 

U kunt de gehele maand oktober gratis compost ophalen bij de milieustraat. 
U mag één volle aanhanger per keer meenemen. Dit mag u zelf inladen, dus 
vergeet uw schop niet.  

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem 
herstelt. Het GFT-afval uit Helmond wordt naar een compostbedrijf gebracht. 
Het compostbedrijf verwerkt het GFT-afval tot compost en zo besparen we 
afvalverwerkingskosten en het milieu. 

De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond. 
De openingstijden zijn:
• maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur
• en zaterdag 8.30 – 16.00 uur

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

Nieuwe website Huis voor de Stad

U heeft vast gehoord over de plannen rondom de realisatie van een Huis voor 
de Stad. Sinds kort bestaat hierover een speciale website: 
www.helmond.nl/HuisvoordeStad.

Daar leest u alle informatie over dit project, vindt u antwoord op veelgestelde 
vragen en houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Uiteraard 
leest u daar ook hoe u als inwoner betrokken kunt zijn bij de totstandkoming 
van het Huis voor de Stad. Kortgezegd betekent dit dat u, en alle inwoners van 
Helmond, dit najaar uw voorkeur kunt uitspreken over de hoofdvorm van het 
nieuwe gebouw in relatie tot de directe omgeving. Deze voorkeur zal worden 
meegegeven aan de gemeenteraad, die hierover een besluit zal nemen. Begin 
volgend jaar kunt u meepraten over onder meer de functies van de publieke 
ruimtes en de indeling en aankleding hiervan. 

Wij informeren u tijdig via bovenstaande website en diverse media over wanneer 
deze bijeenkomst(en) plaatsvinden en hoe u hieraan kunt deelnemen. 
U bent van harte uitgenodigd een kijkje te nemen op de website. 
Wilt u nog meer weten, ons iets meegeven of in contact komen met het 
team dat bezig is met dit project? Dan kunt u ook een e-mail sturen naar 
toekomstgerichtwerken@helmond.nl.

Werkzaamheden bij Julianabrug in het 
weekend van week 40 en 42

In het weekend van week 40 en week 42 zijn er wegwerkzaamheden aan de 
Julianabrug en de nabijgelegen kruispunten. Het autoverkeer wordt tijdens deze 
weekenden ter plekke omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik 
maken van de Julianabrug. 

Wat gaat er gebeuren?
• In het weekend van week 40 (vanaf vrijdag 4 oktober 19.00 uur tot en met

maandag 7 oktober 5.00 uur) start men met het vernieuwen van het asfalt bij
het kruispunt Oostende / Kanaaldijk N.O.

• In het weekend van week 42 (vanaf vrijdag 18 oktober 19.00 uur tot en met
maandag 21 oktober 5.00 uur) wordt het kruispunt Julianlaan / Kanaaldijk N.W.
onder handen genomen.

Ook wordt de verharding van de brugdekken op de Julianaburg hersteld. 
Naast de weekendwerkzaamheden vinden er nog werkzaamheden plaats tot 
ongeveer 31 oktober. Deze werkzaamheden belemmeren de doorstroom van het 
verkeer niet. 

Bereikbaarheid 
Tijdens de weekendwerkzaamheden is het desbetreffende kruispunt afgesloten. 
Het autoverkeer wordt tijdens deze weekenden ter plekke omgeleid. Fietsers en 
voetgangers kunnen wel gebruik maken van de Julianabrug. De buurt de Groene 
Loper is in het weekend van week 40 bereikbaar voor autoverkeer. In het weekend 
van week 42 is de Groene Loper alleen bereikbaar via Aarle-Rixtel. 

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



• 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:

Essehoutstraat 18 18-09-2019 vergroten woning OLO 4663143

Automotive Campus 70 19-09-2019 functiewijziging sociale ruimten OLO 4661165

Brandevoort, Hazenwinkel,  18-09-2019 oprichten woning OLO 4488649

kavel HZ32 

nabij De Waart 31 en  20-09-2019 maken 2 uitwegen OLO 4667869

De Waart 82 

Mierlo-Hout 23-09-2019 plaatsen 10 tijdelijke OLO 4664935

 informatieborden

Kloosterstraat 38 20-09-2019 plaatsen tuinmuur OLO 4666343

Dorpsstraat 32 19-09-2019 plaatsen antennemast OLO 4665189

Liverdonk-West, kavel 8 en 9 20-09-2019 oprichten 2 CPO-woningen OLO 4637107

Weyerweg 24 20-09-2019 vervangen golfplaten OLO 4653807

Aarle-Rixtelseweg,  20-09-2019 oprichten woning OLO 4407267

kadastraal perceel L 2663 

Brabanthof 5 23-09-2019 plaatsen dakkapel (zijgevel) OLO 4671537

Schootense Loop  24-09-2019 tijdelijk plaatsen gronddam met OLO 4671873

(perceel T 4527) duiker in watergang t.b.v. bouw verkeersbrug 

Veestraat 43 24-09-2019 plaatsen reclame OLO 4673299

Engelseweg 149 19-09-2019 plaatsen reclame 2019-X1112

Kanaaldijk N.W. 121 24-09-2019 plaatsen keermuur bestaande kelder OLO 4672589

Markt 14 25-09-2019 plaatsen reclame OLO 4674069

Brandevoort Hazenwinkel,  25-09-2019 oprichten woning OLO 4443393

kavel HZ24 

Havenweg 6 25-09-2019 tijdelijk dichtmaken zijkanten 2019-X1147

 overkapping

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

Ansemhoek 8 19-09-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4564825

Koninglaan 13 20-09-2019 wijzigen gevel, verhogen dak garage OLO 4552337

Rietbeemdweg 2 20-09-2019 verbouwen bedrijfspand OLO 4507781

Dr. Dreeslaan 240 23-09-2019 maken uitweg OLO 4634839

Automotive Campus 260 23-09-2019 oprichten kantoor met bedrijfsruimte OLO 4385683

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

Kromme Haagdijk 26-28 30-07-2019 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 4576237

van Duijnhovenstraat 14 31-07-2019 vergroten woning OLO 4393945

Leeuwenborchweide 57 24-04-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4369793

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

De plannen liggen niet ter inzage. 

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

Weg op den Heuvel 35 20-09-2019     Kerstborrel 2019 (19 december 2019) 2019-02653

Wilgehoutstraat 2  24-09-2019     Blau-Weiss party (7 december 2019) 2019-02665

(Sportpark RKSV Mierlo-Hout) 

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.:

Terrein Automotive Campus 24-09-2019  Dutch Automotive Festival  2019-02384

(5 en 6 oktober 2019) 

Weg op den Heuvel 35 24-09-2019  Kerstborrel 2019 (19 december 2019) 2019-02653

Cacaokade 1 - parkeerplaats 25-09-2019  Beëdiging militairen (5 november 2019) 2019-02126

Kasteelplein 1 25-09-2019  Nacht van Cultuur (12 oktober 2019) 2019-02415

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.

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

Aydogan Service  Nuenen      Kastmolen 20 Uitbreiding drukactiviteiten en afbouwen opslag  

Enexis Netbeheer BV        Heibloemweg 14  Het oprichten van een gasdrukregel- en meetstation.

vestiging Brabant Zuid-Oost

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
De volgende aanvragen zijn in de afgelopen  weken  verleend:

Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

Datum verzending

Café Karadeniz Molenstraat 180 drank- en horecawetvergunning 34090355/

17-09-2019

Café Karadeniz Molenstraat 180 aanwezigheidsvergunning 34132734/

17-09-2019

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

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

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 2 oktober 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.




