
Bekendmakingen

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

Mierloseweg 170 11-04-2019 maken uitweg OLO 4328585

Citroenvlinder 11 11-04-2019 oprichten woning OLO 4215075

Noord Koninginnewal 91,  11-04-2019 oprichten appartementencomplex OLO 4107175

91A t/m 91F   (7 appartementen) 

Brandevoort 20 12-04-2019 plaatsen  poort OLO 4304385

kruising Veedrift en  12-04-2019 plaatsen zonnepanelen OLO 4186647

Vogelenzang, Stiphout B 833,834,835 en 535 

Bezemheide 16 15-04-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4128237

Jacob van 15-04-2019 maken uitweg OLO 4330733

Wassenaerstraat 21

Zoete Kers 10 15-04-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4073729

Oudartstraat 3 15-04-2019 vestigen kleinschalige kapsalon OLO 4227513

  aan huis

Zeeltstraat 37 t/m 54 16-04-2019 renovatie woningen OLO 4081727

Hulshoeve 1 16-04-2019 maken uitweg OLO 4190955

Roggedijk 4 16-04-2019 plaatsen en verplaatsen opslagtanks OLO 4149713

Steenweg 32B 17-04-2019 renovatie van het bestaande OLO 4090231

  appartement

Kromme Haagdijk 66 17-04-2019 afwijken bestemmingsplan OLO 4272611

Horst 19 18-04-2019 kappen 1 boom (spar) OLO 4321351

Havenplein 18-04-2019 plaatsen tijdelijke bouwsels bij OLO 4355415

  diverse evenementen

Schutterslaan 19 18-04-2019 plaatsen zendmast (legalisatie) OLO 4242869

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

Jan Hokaarsstraat 19 11-04-2019 vervangen tuinhuis OLO 4345575

Godschalkserf 3 14-04-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4349331

Carillonstraat 2 11-04-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4345911

Dirck Boutsstraat 25 12-04-2019 verhogen erfafscheiding OLO 4348557

Prenthoeve 20 12-04-2019 vergroten woning OLO 4347769

van Meelstraat 21 15-04-2019 plaatsen dakkapel OLO 4350965

Havenweg 6 08-04-2019 afsluiten zijkanten overkapping 2019-X0455

Hillendonk 9A 15-04-2019 plaatsen woonunit voor OLO 43530035

  tijdelijke bewoning

kadastraal H 774,  12-04-2019 aanleg fiets-voetgangersbrug en OLO 4342045

G02714, H 01314 en H 01951  paden zwaaikom 

Havenplein 16-04-2019 plaatsen tijdelijke bouwsels bij  OLO 4355415

  diverse evenementen 

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

Kanaaldijk N.W. 43 25-02-2019 plaatsen reclame 2019-X0268

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

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

Acacia 17 maken uitweg OLO 4187589

Rozenhof 24 wijzigen bestaande dakkapel OLO 4251109

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Jan Hokaarsstraat 19 15-04-2019  vervangen tuinhuis OLO 4345575

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Autoservice Kasmeka Binnendijk 2A Het oprichten van een bedrijf voor het wassen en 

onderhouden van auto’s.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 

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

Altijd al een eigen winkel willen beginnen? 
Grijp dan nu deze kans!

“Win je winkel” van start in Helmond

Bent of kent u iemand die al tijden rondloopt met een uniek winkelconcept, maar 
die nog geen volgende stap heeft durven nemen? Grijp dan deze kans en doe mee 
aan de eerste editie van Win je winkel in Helmond. Wie deze wedstrijd wint, mag 
een eigen winkel starten in de Elzas Passage en wint een jaar huurvrij. 

Voor “Win je winkel” heeft Elzas Passage een pand beschikbaar gesteld, 
Elzaspassage 54. Dit is de winkelunit tussen Mango en Schijvens Mode. Iedereen 
met een goed idee en ondernemingsplan kan dit tot en met zondag 26 mei 
insturen. De jury beoordeelt alle inzendingen op onder andere de toegevoegde 
waarde voor Helmond en de toekomstvisie van de ondernemer. 

Meedoen?
Op www.helmond.nl/winjewinkel staan het 
inschrijfformulier en de voorwaarden. Plannen 
moeten uiterlijk zondag 26 mei ingezonden zijn. 
Bij voldoende kwaliteit van inzendingen maakt de 
organisatie bekend welke inzendingen doorgaan 
naar de volgende ronde. Uiteindelijk moet nog voor 
de zomer bekend zijn wie deze wedstrijd wint.

Illegale wapens inleveren bij politie

Inwoners kunnen hun illegale wapens tot en met 7 mei inleveren op het 
politiebureau aan de Kasteel-Traverse. Deze maatregel is een aanvulling op het 
preventief fouilleren in de binnenstad. 

Vuurwapens
Tijdens deze inleverweken krijgen wapenbezitters de mogelijkheid om stoot-, 
slag-, steek- en vuurwapens bij de Helmondse politie in te leveren. 
Er wordt in principe geen straf opgelegd voor het illegale wapenbezit. Sterker 
nog, het inleveren van de wapens, met uitzondering van de vuurwapens, 
kan zelfs anoniem. Bij het inleveren van vuurwapens noteert de politie wel 
persoonsgegevens, maar vindt er geen vervolging plaats voor illegaal wapenbezit. 
Er wordt onderzocht of het vuurwapen betrokken is geweest bij een misdrijf. 
Als dat het geval is volgt wel een vervolgonderzoek en kan de eigenaar als 
verdachte worden aangemerkt. 

Veiligheidsrisicogebied
Tot en met 15 september is een deel van de binnenstad door burgemeester 
Blanksma aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In dat gebied mag de officier 
van justitie aan de politie het bevel tot preventief fouilleren geven.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 30 april 2019 en 14 mei 
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen 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. 

WIN JE
WINKEL

OPEN

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 24 april 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.

voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Kaldersedijk 25-04-2019 06-06-2019 oprichten woning OLO 4157459

t.o. 14

Zienswijzen

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken 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.

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14-0492).

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

Antonianenpad 12-04-2019  Beer, Burgers and Two Smoking 2019-00638

  Barrels (25 mei 2019)

Hoofdstraat 166 12-04-2019  Koningsdag Mierlo-Hout 2019 2019-00704

  (27 april 2019)

Dorpsstraat 15-04-2019  Koningsdag Stiphout (27 april 2019) 2019-00812

Molenstraat 103 15-04-2019  Turks culturele open dagen 2019-01228

  (20 & 21 april 2019)

Molenstraat 181 -  15-04-2019  Jaarmarkt Neverlandshop (26 mei 2019) 2019-00634

parkeerplaats De Regenboog

Markt 16-04-2019  Motoren en muziek (12 mei 2019) 2019-00504

Winkelcentrum Brouwhorst 16-04-2019  Koningsmarkt Winkelcentrum 2019-00291

  Brouwhorst (27 april 2019)

Beukeliusstraat 10 17-04-2019  Garagesale Leonarduswijk 2019-01357

  (16 juni 2019)

Centrum 18-04-2019 Koningsnacht en -dag 2019 2019-00761

  (26 & 27 april 2019)

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.

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

Molenstraat 181 -  13-02-2019     Jaarmarkt Neverlandshop 2019-00634

parkeerplaats De Regenboog   (26 mei 2019) 

Raktweg 1 - Berkendonk e.o. 16-04-2019     Triathlon Brabant 2019-01468

  (29 september 2019)

Beukeliusstraat 10 08-04-2019     Garagesale Leonarduswijk 2019-01357

  (16 juni 2019)

Sportpark Brandevoort 1 17-04-2019     Rondje Brandevoort 2019-01486

  (22 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.

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb.

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met 

het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd op de locatie Engelseweg 102-

104 (voormalig Ehad) te Helmond (locatiecode: AA079400386). Het College van B&W heeft 

besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag. De bodemsanering is hiermee afgerond.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 24 april 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.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Dit doet u door 

een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en Wethouders van Helmond, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden 

via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg 
ongenummerd”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 april 2019 het bestemmingsplan 

Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg ongenummerd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 25 april 2019  gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan betreft 

de realisatie van een ruimte voor ruimte woning op een kavel tussen de nummers 69 en 75.

Inzage

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794. 0000BP180107-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van 

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 26 april 2019 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een beroepschrift kunt u 

sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 

Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na afloop 

van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan 

niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft 

ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter 

van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. 

In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is 

beslist. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ongenummerd”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 18 januari 2019 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 52 dB ten 

gevolge van de Aarle-Rixtelseweg hebben vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan 

“Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ong.”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 25 april 

2019 gedurende zes weken (t/m 5 juni 2019]) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 26 april 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door belanghebbenden. Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer 

sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens 

een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. 

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 

– Lieshoutseweg 57. Dit plan maakt de bouw van drie vrijstaande woningen mogelijk tussen 

Lieshoutseweg 55 en 57.

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 gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 

vermeldt de gemeente nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt 

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

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.


