
Aanmelden voor Kidskookcaféwedstrijd 
weer van start

Tot en met 15 september kunnen leerlingen van groep 7 en 8 van Helmondse 
basisscholen zich aanmelden voor de Kidskookcaféwedstrijd 2019. Kinderen 
kunnen zich opgeven in duo’s door een pastarecept in te sturen, passend binnen 
het thema lekker én gezond. Op 10 oktober strijden de vijf geselecteerde duo’s 
om de Helmondse titel. 

Aanmelden 
Vindt uw zoon of dochter koken leuk en zit hij of zij dit jaar in groep 7 of 8 van 
een Helmondse basisschool? Duik dan samen de keuken in voor een smaakvol 
pastagerecht. Dit jaar dagen we leerlingen uit om de ingrediënten zo optimaal 
mogelijk te gebruiken, want weggooien is zonde! Leerlingen kunnen zich op een 
creatieve manier aanmelden in koppels van twee door een mail te sturen naar 
k.spijkers@ggdbzo.nl. Uit alle inzendingen wordt op dinsdag 17 september een 
selectie gemaakt van de beste duo’s die tegen elkaar zullen strijden tijdens de 
Helmondse finale.  

Meer informatie 
De Kidskookcaféwedstrijd wordt georganiseerd door Food Tech Brainport, Jibb+ 
en gemeente Helmond in het kader van de Dutch Food Week. Meer weten over de 
Kidskookcaféwedstrijd? Kijk dan op www.foodtechbrainport.tv of neem contact 
op met Karin Spijkers van Jibb+ via 088 - 0031 474. 

Bekendmakingen

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

Straakvense Bosdijk 25 09-08-2019 plaatsen dakkapel OLO 4592791

plan Heiakkers, Kruipheide 3 12-08-2019 oprichten woning OLO 4371703

Vlierdense Bosdijk 11 12-08-2019 vergroten woning OLO 4595795

Fon Groffenplein 30B 09-08-2019 verplaatsen woonwagen OLO 4592993

Eikendreef 5 10-08-2019 openbreken constructieve wand OLO 4593049

  

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

Vossenbeemd 9 -  08-08-2019 verbreden uitweg (Beemdweg),  OLO 4531181

Beemdweg  verleggen uitweg (Vossenbeemd) 

Vuurvlinder 7 08-08-2019 maken uitweg OLO 4473495

Frans Joseph v Thielpark 5 13-08-2019 vernieuwen entree en  OLO 4528645

  plaatsen reclame 

Dorpsstraat 17 13-08-2019 vestigen wijnbar bovenverdieping OLO 4532311

Kaldersedijk 5A 13-08-2019 oprichten woning OLO 4361561

Markt 201 14-08-2019 vestigen restaurant 2019-X0954

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

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

de Ruwe Putten oprichten woning OLO 4526273

Jan de Withof 13 kappen boom OLO 4468973

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Tegen deze kennisgeving kunnen geen bezwaren 

worden ingediend.

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

Winkelcentrum Brouwhorst 09-08-2019  inhalen Sinterklaas Brouwhuis  2019-02387

  (16 november 2019) 

Sportpark de Braak 7 05-08-2019  Kick Off SBC De Braak (6 oktober 2019) 2019-02358

Oude Torenstraat 09-08-2019  Apres skiparty en Punktholzer Bierfest 2019-01844

   (27 en 28 september 2019) 

de Plaetse 44 09-08-2019  Brandefood 2019  2019-02027

  (21 & 22 september 2019)

Ringdijk 20 12-08-2019 Open dag Lavans (28 september 2019) 2019-02416

 

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)
artikel 39c lid 2

Mourik Groot-Ammers heeft, namens Elis Nederland B.V., verzocht om instemming met het 

evaluatieverslag van fase 1 van de bodemsanering op de locatie Montgomerystraat 12 (vml. 

Berendsen Textiel Services) te Helmond (locatiecode: AA079402170).

Het College van B&W is voornemens te besluiten om in te stemmen met het evaluatieverslag. 

Het besluit wordt voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Dit betekent dat het besluit 

pas genomen wordt nadat belanghebbenden een mening hebben kunnen geven over het 

concept van het besluit.

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 21 augustus tot 4 september 

2019 in te zien bij cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te 

Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Zienswijze 

Tot 4 september 2019 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerp besluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, p/a cluster Milieu, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 

kan op werkdagen tussen  tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (0492) 58 76 30, een 

afspraak worden gemaakt bij cluster Milieu.

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 21 augustus 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


