
Digitaal aanvragen van een vergunning, 
abonnement of ontheffing voor parkeren 

Vanaf woensdag 24 juli is het aanvragen van parkeervergunningen, 
parkeerabonnementen en ontheffingen gewijzigd. U kunt de volgende zaken nu 
zelf online regelen met DigiD of eHerkenning: 

• De aanvraag voor een parkeerproduct 
• Betalingen
• Kenteken wijzigingen
• Verlengingen  
• Opzeggingen

Aanvraag indienen of wijzigingen doorgeven
Wilt u een parkeervergunning, -abonnement of -ontheffing aanvragen of een 
wijziging doorgeven? Ga dan naar www.helmond.nl/parkeren. 

Veel meldingen ingediend bij de gemeente 

Deze zomer ontvangt de gemeente veel meer meldingen dan andere jaren van 
overlast door eikenprocessierupsen, maar ook van onkruid en stormschade. 
Samen met de aannemers wordt er hard gewerkt om alle meldingen zo snel 
mogelijk op te pakken. De prioriteit ligt bij het afhandelen van meldingen. 
Hierdoor ontvangt niet elke melding een terugkoppeling. 

Hoe kunt u helpen?
1. Geef alleen nieuwe meldingen door via www.helmond.nl/meldpunt. 
2. Wilt u de status van uw melding weten? Neem dan contact op met het Klant 
 Contact Centrum. Dit kan telefonisch via 14 0492 of via e-mail: 
 gemeente@helmond.nl. 
3. Heeft u al een melding gedaan? Dan is dat voldoende. Uw melding staat 
 genoteerd. Vanwege het grote aantal meldingen kan het wat langer duren. 
 Dubbel melden is niet nodig. De gemeente vraagt daarvoor uw begrip. 

Bekendmakingen

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

Willem Prinzenstraat 16 10-07-2019 maken vaste trap naar zolder OLO 4535007

Abendonk 42 10-07-2019 maken uitweg OLO 4535381

perceel B 535  10-07-2019 plaatsen reclamebord OLO 4534193

(hoek Vogelzang - Veedrift) 

Speelhuisplein 2 11-07-2019 Cultuurfestival 75 jaar bevrijding  OLO 4536669

  Helmond (28 september 2019) 

Kruipheide, Bezemheide 11-07-2019 oprichten 18 woningen  OLO 4527571

(Heiakker, fase 2E)  (Heiakker, Fase 2e) 

de Waart 64 27-06-2019 plaatsen veranda en schuifdeur 2019-X0857

Annawijk (hofje), BH06, BT07,  12-07-2019 Herontwikkeling Annawijk (hofje) OLO 4534341

BH08, BH09, BT10, BH11, AP12, AP13 

Annawijk (A) AH14, AT15,  12-07-2019 Herontwikkeling Annawijk (A) OLO 4530921

AT16, AT17, AT18, AT19, AT20, AH21 

Annawijk (B), BH01, BT02,  12-07-2019 Herontwikkeling Annawijk (B) OLO 4534199

BT03, BT04, BH05 

Maaslaan 184 15-07-2019 kamerverhuur OLO 4545017

Ruwe Putten, kavel B 4336 15-07-2019 kappen 12 bomen OLO 4544923

Citroenvlinder (3), kavel Z3,  17-07-2019 oprichten woning OLO 4461273

Stiphout Zuid

 

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

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

Achterdijk 17 15-07-2019 revisie milieu OLO 4465741

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

tussen Baarstraat en  kappen 4 bomen OLO 4438839

Kromme Haagdijk 

St. Annaplein 21 vervangen erfafscheiding OLO 4474605

Wevestraat 71 vergroten woning OLO 4337547

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

Wevestraat 81 12-07-2019  plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 4431931

Ruwe Putten 3 12-07-2019  huisvesting migranten OLO 4383301

 

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

Goorwal 8 11-07-2019 oprichten dakkapel OLO 4424565

Lage Dijk 31 15-07-2019 plaatsen lichtreclame op gevel OLO 4451503

Scheepsboulevard 2 15-07-2019 plaatsen reclame (op dak) OLO 4402107

Hillendonk 15-07-2019 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 4493473

Kruipheide 4 16-07-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4442629

Rivierensingel 47-49 16-07-2019 oprichten carport OLO 4480711

Achterdijk 34 17-07-2019 uitbreiden bedrijfshal OLO 4336701

Ermgardhoek 13 17-07-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4401625

Abendonk 16 17-07-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4404183

Rembrandtlaan 30 17-07-2019 nieuwbouw dr. knippenbergcollege OLO 4063037

Engelbrechthoek 8 17-07-2019 oprichten woning OLO 4298165

Coolendonk 10 17-07-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4505421

Nijverheidsweg 14 18-07-2019 legaliseren reclame gewijzigde  OLO 4470669

  huisstijl 

Panovenweg 12 18-07-2019 plaatsen gevelreclame OLO 4504663

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Vaartsestraat  15-07-2019     gebruiksvergunning (brandveilig gebruik) OLO 4127919

40-42-44-46 

 

Beroepschrift 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening 

worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 

MA ’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

Gyesendorfferstraat 1E 29-05-2019 uitbreiden gevelluifels en  OLO 4450625

  oprichten berging (scooters) 

Rijpelplein 2, 2A, 3, 3A 15-06-2019 wijzigen bestaand bedrijfspand  OLO 4475231

  in 4 woonunits 

Zoete Kers 47 t/m 83 oneven 27-05-2019 aanleggen/wijzigen uitweg OLO 4443039

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

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

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Horeca

IJscafé Il Primo Kasteellaan 5A  drank- en horecawetvergunning 34002759/

     01-05-2019

Jumbo Supermarkten Wederhof 14  drank- en horecawetvergunning  34005310/

     08-05-2019

Schevelingen B.V. Aarle-Rixtelseweg 107 drank- en horecawetvergunning 34026139/

     24-06-2019

IJz en Co Markt 20 exploitatievergunning 34050885/

     03-07-2019

Lounge 20 Marktstraat 20  drank- en horecawetvergunning  34065161/

     15-07-2019

Meer infomatie 

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

via telefoonnummer (0492) 587167 of gemeente@helmond.nl. 

 

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

1. aan de 1ste Haagstraat ter hoogte van nummer 89 een laad- en losplaats te realiseren door 

 middel van het plaatsen van het verkeersbord E7;

2. In verband met een hardloop- en wandelevenement “Rondje Brandevoort” op zondag 22 

 september 2019 geslotenverklaringen in beide richtingen in te stellen voor voertuigen, 

 ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van borden op de 

 onderstaande wegen: fietspad Sportpark Brandevoort tussen Sportpark Brandevoort 

 en De Voort, fietspad De Voort tussen Oud Brandevoort en Brandevoortse Dreef, fietspad 

 Brandevoortse Dreef tussen De Voort en Stepekok-Oost, Stepekolk-Oost (parallelweg) 

 tussen Klarenbeemden en Moerkensbeemden, Moerkensbeemden tussen Stepekok-Oost 

 en Dolstbeemden, fietspad Broederwal tussen Smidsteeg en Botersteeg, Stepekolksehoeve, 

 Doornweg, Stappenhoeve tussen Doornweg en Kollershoeve, Zonmanshoeve tussen 

 Kollershoeve en Boomsehoeve, Boomsehoeve, Heithoeve tussen Troymanshoeve en 

 Prenthoeve, Prenthoeve tussen Heithoeve en Besselhoeve, Peggenhoeve en Zandershoeve 

 tussen Peggenhoeve en Grienderhoeve; 

3. Een viertal parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor 

 deelauto’s van de firma Amber, door het plaatsen van het bord model E08 

 (parkeergelegenheid alleen bestemd voor personenauto’s) met onderbord “uitsluitend 

 Amber personenauto’s toegestaan” en onderbord OB504 op de volgende locatie: 

 Groenewoud.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit binnen zes weken na de verzenddatum 

van het besluit bij ons kenbaar maken. Het bezwaarschrift dient verstuurd te worden aan de 

gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  

Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn 

en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan 

het bezwaar digitaal worden ingediend via www.helmond.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Daarnaast zijn verkeersbesluiten in 

te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. E. de Haan, tel. 0492-587605.

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

Markt 12-07-2019  Kermisconcerten  2019-02275

  (13, 14 en 17 juli 2019) 

Markt 16-07-2019  Custom Car Meeting  2019-01170

  (18 augustus 2019) 

Wethouder van  18-07-2019  Bevrijdingsherdenking / maaltijd 2019-02100

Wellaan 87 - (Hortensiapark, tussen  (25 september 2019)

de kapel en het Bevrijdingsmonument)   

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 24 juli 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.

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

Markt 11-07-2019     Kermisconcerten  2019-02275

  (13, 14 en 17 juli 2019) 

Raktweg,  16-07-2019     Helmcross (13 oktober 2019) 2019-02291

Recreatiegebied Berkendonk 

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.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Polo Smak Piekarnia Heistraat 127 Het starten van een kleinschalige bakkerij 

met winkel.

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.

MELD JE AAN!


