
Aanmelden nieuwsbrief Sport- en Beleefcampus 
De Braak 

De werkzaamheden in de ontwikkeling van Sport- en Beleefcampus de Braak 
zijn onlangs gestart. Alle partners en betrokkenen werken hard samen om over 
ongeveer 4 jaar een prachtig resultaat op te leveren. Voor onze stad Helmond, 
maar natuurlijk voor u. 

Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen en wilt u op de hoogte blijven van 
de bouwwerkzaamheden? Meld u dan aan voor de online nieuwsbrief via 
campusdebraak@helmond.nl. Ook kunt u de website www.campusdebraak.nl 
bezoeken. 

Fotografie: Dave van Hout

Gemeente gesloten op 30 en 31 mei

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dat geldt ook voor de Stadswinkel en Zorg & 
Ondersteuning.

Maak online een afspraak 
U kunt op deze dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken 
van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding over 
bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of losliggende stoeptegels, kunt u terecht 
op www.helmond.nl. Museum Helmond is op Hemelvaartsdag geopend van 
12.00 tot 17.00 uur en de vrijdag na Hemelvaartsdag volgens de reguliere 
openingstijden. 

Milieustraat en ophalen afval met Hemelvaartsdag en Pinksteren
In verband met Hemelvaartsdag en Pinksteren wijzigen de openingstijden van de 
milieustraat en wordt uw afval op andere momenten opgehaald. Hieronder vindt 
u meer informatie.

Gewijzigde openingstijden milieustraat
• Hemelvaartsdag gesloten, vrijdag na Hemelvaart extra lang open van 10.00 
 tot 17.00 uur;
• Eerste en Tweede Pinksterdag gesloten. 

Gewijzigde ophaaldata afval
Kijk voor gewijzigde ophaaldata van het afval op de website 
www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert, krijgt 
u een actuele kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van alle soorten afval. 
U kunt de afvalapp ook als app downloaden voor op uw smartphone of tablet. 

Vragen?
Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur naar het Klant 
Contact Centrum (KCC): 14 0492.

Bewonersbijeenkomst speelruimte Helmond-Oost

Woont u in Helmond-Oost en denkt u graag mee over speelplekken en spelen 
in de wijk? Dan bent u van harte welkom op een speciale bijeenkomst over dit 
thema.

Veel speelplekken in Helmond-Oost zijn verouderd. Daarom gaat de gemeente 
ze de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder, eigentijdser 
en avontuurlijker maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden om in de 
buitenlucht te bewegen, ontmoeten en ontdekken.
Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets 
doen? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de bijeenkomst.

Bewonersavond op 28 mei
De bewonersavond van Helmond-Oost vindt plaats op 28 mei van 19.30 tot 21.00 
uur in wijkhuis De Lier (Van Kinsbergenstraat 1). De zaal is open om 19.15 uur. De 
avond start met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de 
gemeente. Daarna gaan medewerkers van de gemeente graag met u in gesprek.
Meer informatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.

Praat u mee over toekomst sport en bewegen in 
Helmond?

Zet u zich professioneel, vrijwillig en/of met een eigen initiatief in voor sporten 
en bewegen in Helmond? En wilt u graag meepraten over de toekomst van 
sporten en bewegen in onze stad? Kom dan op 12 juni naar de startbijeenkomst 
over het lokale sportakkoord.

In 2018 werd het Nationale sportakkoord getekend door het ministerie, 
gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Doel daarvan is dat 
iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen. 
In Helmond tekenden allerlei sport- en maatschappelijke organisaties vorig jaar 
een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord.

Aanmelden tot en met 5 juni
Als u wilt deelnemen, dan kunt u zich voor de bijeenkomst aanmelden via 
www.ssnb.nl/sportakkoord-helmond. Dat kan tot en met 5 juni aanstaande. 
De bijeenkomst is op 12 juni van 18.30 tot 20.30 uur in Helmond (exacte locatie 
wordt later bekend). U bent vanaf 17.45 uur van harte welkom. Er staat dan soep 
en een broodje voor u klaar.

High Tech Ontdekkingsroute op zaterdag 25 mei

Heeft u altijd al eens bij hightech bedrijven in de regio binnen willen kijken? 
En wilt u ervaren hoe leuk het is om met de techniek van de toekomst te werken? 
Kom en beleef de wereld van Hightech Helmond- de Peel op zaterdag 25 mei 
(van 11.00 – 17.00 uur) bij Franke Nederland in Helmond. Hier zijn deze 
dag ruim 50 technologische bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio 
vertegenwoordigd. Ga voor meer informatie naar: 
www.dutchtechnologyweek.com. 

Mobifestival op zondag 2 juni 

Test, kijk en ontdek! Op zondag 2 juni (van 13.00 – 17.00 uur) vindt op de 
Automotive Campus in Helmond het Mobifestival plaats. Vliegende auto’s, 
drones die pakketjes bezorgen, zelfrijdende auto’s, fietsen en steps. Iedereen 
is welkom om de slimme en duurzame mobiliteit van vandaag en morgen te 
komen ontdekken. Zo kunt u zelf de nieuwste mobiliteitsinnovaties testen, live 
demonstraties bijwonen en kennismaken met slimme toepassingen die vandaag 
al beschikbaar zijn. Ga voor meer informatie naar: www.mobifestival.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



• 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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 28 mei 2019 en 11 juni 
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s 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. 

Bekendmakingen

Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet
De raad van de gemeente Helmond heeft op 9 april 2019 besloten de volgende economische 

activiteit vast te stellen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang, als bedoeld in 

artikel 25h Mededingingswet: De bestaande zes camperplaatsen op het parkeerterrein aan de 

Beatrixlaan op grond van de Wet Markt en Overheid gedurende een periode van zeven jaar aan 

te merken als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang in het kader van de bevordering 

van de levendigheid in het centrum en het verhogen van de sociale veiligheid ter plaatse.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 april 2019. 

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaand op 

de dag na de bekendmaking van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van Helmond, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via

www.helmond.nl/bezwaar. 

Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een 

verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe 

richt u aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM 

Rotterdam. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Dit besluit is op 13-05-2019 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 

Die datum van publicatie geldt als dag van bekendmaking.

Aanwijzingsbesluit in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Helmond 2008 (2)

Burgemeester en wethouders van Helmond, gelet op artikel 4.5.3. eerste lid, van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Helmond 2008, besluiten:

I. Aan te wijzen de volgende plaatsen waar het verbod van artikel 4.5.2, eerste lid van de 

Algemene Plaatselijke Verordening niet van toepassing is (het verbod om kampeermiddelen 

ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten een bestemd kampeerterrein te plaatsen of 

geplaatst te houden):

Parkeerplaats aan de Beatrixlaan

Voor de zes bestaande vrachtauto- en busparkeerplaatsen, gelegen op het parkeerterrein dat 

grenst aan de Beatrixlaan Helmond:

II. te bepalen dat het aanwijzingsbesluit enkel betrekking heeft op campers

III te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking. 

Besloten in de vergadering van 26 maart 2019. Dit besluit is op 13-05-2019 gepubliceerd op 

www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Die datum van publicatie geldt als dag van 

bekendmaking.

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

Citroenvlinder 09-05-2019 realiseren van een gesloten OLO 34052205

  bodemenergiesysteem

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

ter hoogte van Haaglaan 1 kappen lindes OLO 4359983

en Haaglaan 7

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

Torenstraat 09-05-2019 plaatsen salonwagens 2019-X0581

  kermisexploitanten

kadastraal A 341 10-05-2019 nieuwbouw dr. knippenbergcollege OLO 4063037

Elbeplantsoen 35 13-05-2019 plaatsen overkapping en carport OLO 4413077

Baritonstraat 5 14-05-2019 plaatsen 2 dakkapellen een  OLO 4415129

  aan voor en achterzijde 

Rakthof 1A 11-05-2019 wijziging gebruik OLO 4409651

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

de Plaetse 98 26-03-2019 wijzigen entreepui OLO 4305961

Torenstraat 1 22-02-2019 vervangen van bestaande OLO 4232373

  dakinstallaties

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

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Cornetpad 18 10-05-2019 vergroten woning (zijkant) OLO 4178975

Dirck Boutsstraat 25 15-05-2019 verhogen erfafscheiding OLO 4348557

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

Boerhaavelaan 15 13-05-2019 wijzigen garagedeur in pui 2019-X0400

Weldonk 2 13-05-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4299323

Oude Torenstraat 3 14-05-2019 verbouwen woning OLO 4292629

Warandelaan 19 15-05-2019 verbouwen woonhuis OLO 4249739

kadastraal H 774, G02714,  15-05-2019 aanleg fiets-voetgangersbrug en  OLO 4342045

H 01314 en H 01951   paden zwaaikom 

Kardinaal van Enckevoirtstr 49 15-05-2019 oprichten overkapping OLO 4364597

Clemensstraat 1 15-05-2019 plaatsen dakkapel OLO 4305463

Agaatstraat 15 15-05-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4342233

Prenthoeve 20 16-05-2019 vergroten woning OLO 4347769

Wet bodembescherming (Wbb) 
concept besluit ingevolge artikel 39c Wbb.

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft gevraagd om instemming met een 

evaluatieverslag van een fase van de bodemsanering die in uitvoering is op de locatie 

Hoogeindsestraat-Suytkade te Helmond (locatiecode: AA079400021). De aanvraag betreft de 

inmiddels afgeronde sanering van de mobiele verontreinigingen in de bodem. Het College van 

B&W is van plan in te stemmen met het evaluatieverslag van deze fase van de sanering. 

De sanering van de niet-mobiele bodemverontreinigingen wordt op een later tijdstip 

(gefaseerd) afgerond.

Inzage

Het besluit wordt voorbereid via de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Dit betekent dat het besluit pas genomen wordt nadat belanghebbenden een mening hebben 

kunnen geven over een concept van het besluit. Het concept besluit en de daarop betrekking 

hebbende stukken zijn daarom vanaf 22 mei tot 5 juni 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.

Zienswijzen

Tot 5 juni 2019 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het concept 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 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 22 mei 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.


