
Wijkbezoek Mierlo-Hout op zaterdag 23 maart

Altijd al willen weten welke initiatieven er in Mierlo-Hout worden genomen en 
met welke projecten organisaties in Mierlo-hout zich momenteel bezig houden? 
Kom dan zaterdag 23 maart om 10.00 uur naar de Geseldonk. Op deze dag zal 
het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een bezoek 
brengen aan Mierlo-Hout. Tijdens dit bezoek maken zij kennis met verschillende 
initiatieven en onderwerpen die spelen in de wijk. Daarnaast biedt het 
wijkbezoek ruimte om uw verhalen, vragen en zorgen met hen te delen. 

Programma 
Het programma voor het wijkbezoek start om 10.00 uur in Wijkhuis de 
Geseldonk met een welkomstwoord van de voorzitter van de wijkraad, Jan 
Drouen, en burgemeester Blanksma. Vervolgens verdelen de college- en 
raadsleden zich in verschillende groepen om een wandeling te maken door de 
wijk. Zo gaan zij langs bij onder andere project Centrumplan, de toekomstige 
sportaccommodatie, Nei Skoen, o.b.s. ’t Hout en het Groot Goor. Ook wordt er 
tijdens de wandeling stilgestaan bij thema’s waaronder: wonen, sport, jeugd, 
zorg en verkeersveiligheid. Na de wandeling is er een lunch in de Geseldonk en 
wordt er uitgebreid gesproken over het Project Kansrijk. Vervolgens vinden er 
statafelgesprekken plaats. Het programma wordt afgesloten door de voorzitter 
van de wijkraad en wijkwethouder Cathalijne Dortmans. 

Vrij toegankelijk
Inwoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan het programma van het 
wijkbezoek. Aanmelden is niet nodig. 

Preventief fouilleren deel binnenstad Helmond

Vanaf 15 maart tot en met 15 september is een deel van de binnenstad 
aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bevindt u zich in deze periode in dit 
gebied, dan kan het zijn dat u preventief gefouilleerd wordt. U hoeft daarvoor 
geen verdachte te zijn. In overleg met het Openbaar Ministerie en de politie 
heeft burgemeester Blanksma deze maatregel genomen. Het doel is om 
harder op te treden tegen de georganiseerde handel in harddrugs en illegaal 
wapenbezit. 

Toename wapenbezit en (schiet)incidenten
Aanleiding om deze maatregel nu te nemen is dat het illegaal wapenbezit en 
het aantal incidenten met (vuur)wapens de afgelopen periode is toegenomen. 
Sinds begin 2019 zijn er verschillende ernstige incidenten geweest. Vaak had 
dat te maken met de handel en/of gebruik van (hard)drugs. Bij een van de 
schietincidenten raakten twee onschuldige kinderen gewond door rondvliegende 
kogels.

Het gebied dat is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, is omsloten door 
de straten Kasteel-Traverse, Burgemeester van Houtlaan, Narcissenstraat, 
Wethouder van Welllaan, Bakelsedijk, Willem Prinzenstraat, Bindersestraat, 
Binderseind, Marktstraat, Ameidewal en Noord- en Zuid Koninginnewal. 

Wapens inleveren
Naast het preventief fouilleren, loopt er nu een onderzoek naar de mogelijk voor 
het instellen van een wapendepot. Inwoners kunnen dan hun wapen inleveren 
bij het politiebureau aan de Traverse in Helmond. Zij krijgen geen boete of straf 
vanwege illegaal wapenbezit. Dat geldt niet voor wapens waarmee een delict is 
gepleegd. 

Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.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

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

Bekendmakingen

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

Meidoorn 17 08-03-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4212851

Godschalkserf 3 12-03-2019 plaatsen dakkapel OLO 4217023

Isidoor Opsomerstraat 1E 12-03-2019 revisietekeningen bijgebouw OLO 4180959

Braaksestraat 10 13-03-2019 vergroten woning OLO 4126047

Broekwal 4, 4A, 4B 13-03-2019 woningsplitsing OLO 4053069

kadastraal B 4082,  13-03-2019 aanleg voetpad OLO 4147573

Schootense Loop naar Gasthuisstraat 79 

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

Weg naar Bakel 4 07-03-2019 kappen 1 boom OLO 4262846

de Jongstraat 7 08-03-2019 vergroten uitweg OLO 4259398

Dijksestraat 131 07-03-2019 vervangen reclame OLO 4262930

Geysendorfferstraat 1A 07-03-2019 vervangen reclame OLO 4262946

Zandstraat 96 07-03-2019 gevelrenovatie OLO 4172189

Chopinlaan 13 07-03-2019 vergroten woning met erker OLO 4184805

Elsbeen van Baerlestraat 27 07-03-2019 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 4261686

Lage Dijk 31 08-03-2019 vergroten bedrijfspand OLO 4263576

Dorpsstraat 4 09-03-2019 vergroten woning (erker) OLO 4266488

Meeuwstraat 27 12-03-2019 vergroten woning met erker OLO 4272149

Kromme Haagdijk 66 12-03-2019 verhogen bouwwerk OLO 4272611

Landvoort 17 12-03-2019 plaatsen dakkapel OLO 4272787

Veldweg 8A 13-03-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4248679

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

Klarinetstraat 79 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4207285

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

Stiphoutse bossen 05-02-2019     3D Ronde Helmond 2019-00475

  (8 september 2019)

in de wijk Houtsdonk 27-02-2019     Kofferbak/garagesale (9 juni 2019) 2019-00839

de Plaetse 152 12-03-2019     Zomerbraderie Brandevoort 2019-01018

  (8 september 2019)

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.



• 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 20 maart 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.

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

Kanaaldijk Z.O. 50 08-03-2019   Helmond International Tournament  2019-00029

  Kanopolotoernooi (20, 21 en 22 april 2019)

de Zandbergen 08-03-2019  Regionale Scouting Wedstrijden  2019-00153

(Stiphoutse bossen)  (24, 25, 26 mei 2019) 

voormalig terrein van 08-03-2019  viering 150-jarig bestaan  2019-00232

Dijkse Boys  Hogeschool de Kempel (7 juni 2019) 

Stiphoutse bossen 11-03-2019  3D Ronde Helmond 2019-00475

  (8 september 2019)

Markesingel 2 12-03-2019  reünie Carolus Borromeus 2018-04935

  College 100 jaar (11 mei 2019)

in de wijk Houtsdonk 13-03-2019  Kofferbak/garagesale (9 juni 2019) 2019-00839

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.

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

Roggedijk 4 17-01-2019 plaatsen en verplaatsen opslagtanks OLO 4149713

Noord Koninginnewal 91,  21-12-2018 oprichten appartementencomplex OLO 4107175

91A t/m 91F   (7 appartementen) 

Willem Prinzenstraat 188  21-12-2018 pand splitsen in 2 woningen OLO 4112935

en 190

 

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

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Carglass Helmond Engelseweg 232A Het starten van een bedrijf voor reparatie 

en vervanging van autoruiten.

Carel Noijen Interieurs Oostdijk 6a Het oprichten van een bedrijf voor het 

vervaardigen van kleinmeubelen.

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef. 

Het betreft de realisatie van drie ruimten voor kavels waarop drie vrijstaande woningen 

gebouwd kunnen worden.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse 

en op de website www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid 

worden gesteld advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te 

bereiden.

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:

Gemeente Helmond voor het uitbreiden van het gronddepot aan de Beemdweg 61 in 

Helmond. De uitbreiding betreft het in gebruik nemen van de percelen F246 en F247 voor de 

opslag van grond. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3263381.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 21 

maart 2019 tot en met 1 mei 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 (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijzen

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 (088-3690455).

Anterieure exploitatieovereenkomst Schutsboom 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 12 maart 2019 met de 

heer J.H.J.M. Roefs en de heer H.F.P.M. Roefs (tezamen 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 Schutsboom te 

Helmond, ter grootte van ongeveer 50 a en 50 ca (5050 m2) en kadastraal bekend gemeente 

Helmond, sectie U, nummer 4669 (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 voor een 

ieder kosteloos 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.

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

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

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.


