
Informatieavonden N279 Veghel - Asten 

Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken rondom de N279? 
De provincie Noord-Brabant organiseert een aantal informatieavonden over de 
procedure en de aanbesteding van de N279. U bent van harte welkom van 
17.00 uur tot 20.00 uur op één van de volgende avonden: 

• Donderdag 27 juni 2019, De Beiaard 
 Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR Asten 
• Maandag 1 juli 2019, Ontmoetingscentrum Vierbinden 
 Otterweg 27, 5741 BC Beek en Donk 
• Donderdag 4 juli 2019, Parkzicht 
 Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond

U kunt zelf bepalen op welke avond en wanneer u binnenloopt. Medewerkers van 
de provincie praten u tijdens de avonden bij over de beroepsprocedure bij de Raad 
van State, de aanbesteding van het project, wanneer en hoe de omgeving hierbij 
betrokken wordt en de andere voorbereidingen die op dit moment plaatsvinden. 
Ook zijn er tafels aanwezig waarop verschillende onderdelen van het ontwerp 
worden uitgelicht. U kunt daarnaast uw overige vragen en opmerkingen 
kwijt bij medewerkers van het project. Uw inbreng wordt meegenomen bij de 
voorbereiding en uitvoering van het project.

Over de N279 Veghel-Asten 
Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische 
kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar 
en leefbaar houden van de regio. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten 
Meierijstad, Helmond, Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Deurne, Waterschap Aa 
en Maas en Rijkswaterstaat werken daarom samen aan het vlotter, veiliger en 
slimmer maken van de N279 Veghel-Asten.

Raadsvergadering
2 juli 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 juli aanstaande in de raadzaal in 
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een overzicht 
van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast kunt u de 
vergadering ook op een later moment terugkijken. 

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Toekomstgericht werken - Afstoten ’t Cour
• Visie bereikbaarheid en parkeren Helmond
• Woonagenda 2019 – 2021

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen

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

Molenstraat 207 24-04-2019 verbouwen winkel naar woningen OLO 4311257

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

Ieder kind verdient het om mee te doen

Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo 
breed? Dan kunt u een beroep doen op het Kindpakket. Vanuit het Kindpakket 
worden onder andere schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor sport- of 
muziekles, zwemles en tal van andere zaken vergoed. Zo kunnen deze kinderen 
ook meedoen, hun talenten ontdekken en werken aan hun zelfvertrouwen net 
als hun leeftijdsgenootjes.

Stichting Leergeld Helmond voert namens de gemeente Helmond het 
Kindpakket uit. Wethouder Erik de Vries heeft onder andere de participatiewet en 
armoedebestrijding in zijn portefeuille. ‘Als wethouder wil ik in een stad wonen 
waar iedereen gelijk is en daadwerkelijk diezelfde kansen krijgt. Ik hoop dat in 
de toekomst mensen armoede alleen nog kennen uit de geschiedenisboeken. 
Hopelijk kan het Kindpakket daaraan bijdragen’. Benieuwd naar het verhaal van 
wethouder Erik de Vries? Ga dan naar www.leergeld.nl/helmond. 

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

een sport beoefenen  op muziekles gaan  

Met behulp van het Kindpakket 
kunnen kinderen bijvoorbeeld:

schoolwerk maken 
op hun eigen laptop  
 

deelnemen aan het 
schoolreisje 
 



• 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

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

Brandevoort Hazenwinkel  14-06-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4401625

HZ18 

Brandevoort/  15-06-2019 oprichten woning OLO 4298165

Hazenwinkel-Liverdonk bouwnr. HZ9

Rijpelplein 2 15-06-2019 wijzigen bestaand bedrijfspand OLO 4475231

  in 4 woonunits

Hamerhoeve 18 15-06-2019 vergroten woning OLO 4481025

Rivierensingel 47-49 14-06-2019 oprichten carport OLO 4480711

Havenweg 26 18-06-2019 plaatsen reclame OLO 4436129

2e Haagstraat 29 18-06-2019 verbouwen woning OLO 4477839

Ansemhoek kavel HZ28 18-06-2019 oprichten woning OLO 4456745

kadastraal U 7645

Dierdonkpark 10 18-06-2019 vervangen handelreclame OLO 4486907

Elbeplantsoen 5 19-06-2019 plaatsen dakkapel OLO 4487895

Sportpark Espendonk 2 19-06-2019 oprichten 4 padelbanen OLO 4424703

Stiphout Zuid 19-06-2019 maken uitweg OLO 4489345

Citroenvlinder kavel Z6

Stiphout Zuid 19-06-2019 maken uitweg OLO 4489085

Citroenvlinder kavel Z7

Heibergweg 1 20-06-2019 herbouw woonboerderij OLO 4490829

  en bedrijfsruimte

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

Havenweg 8 13-06-2019   dichtmaken zijkanten overkapping 2019-X0541

  (de bascule)

Havenweg 14 13-06-2019  dichtmaken zijkanten overkapping 2019-X0506

   (plaza)

Havenweg 18 13-06-2019  dichtmaken zijkanten overkapping 2019-X0571

  (plan b)

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

de Plaetse 98 13-06-2019 wijzigen entreepui OLO 4305961

Dr. Knippenberghof 3 13-06-2019 wijzigen ramen voorgevel OLO 4309157

Hemelrijksestraat 88 14-06-2019 oprichten garage/berging OLO 4464813

Mierloseweg 86I 17-06-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4399179

  ivm kamerbewoning

Vlamovenweg 10 18-06-2019 uitbreiden bedrijfshal OLO 4182667

bosperceel Q 00689  19-06-2019 1 uitweg bosperceel zijde  OLO 4309761

Valkenhorstlaan  Valkenhorstlaan

Plesmanlaan 96 20-06-2019 plaatsen carport OLO 4383281

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Kaldersedijk t.o. 14 18-06-2019     oprichten woning OLO 4157459

 

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). Geen beroep kan meer 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.

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

Bernoullistraat 7 17-06-2019  vergroten woning OLO 4453519

Stepekolk-Oost 11 17-06-2019  plaatsen lamellendak OLO 4474615

Molenstraat 68 18-06-2019  oprichten garage 

Elbeplantsoen 5 19-06-2019  plaatsen dakkapel OLO 4487895

Hamerhoeve 18 19-06-2019  vergroten woning OLO 4481025

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. Burgemeester en Wethouders van Helmond 26 juni 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

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

Hillendonk 9A plaatsen woonunit voor tijdelijke bewoning OLO 4353035

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

de Plaetse 44 15-06-2019     Brandefood 2019 2019-02027

  (21 & 22 september 2019)

Cacaokade 1 17-06-2019     Cacao Fabriek Infected Lounge 2019-02031

  (28 juli 2019 en 25 augustus 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.

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

Hoofdstraat 139 -  14-06-2019  Muziekfestijn op het plein (7 juli 2019) 2019-01202

parkeerterrein Hoofdstraat (thv Jumbo Supermarkt)

Lambertushof 4 -  14-06-2019  Lambertushof “en Plein Public”  2019-01710 

(plein achterkant Lambertuskerk)  (7 juli, 23, 24 en 25 augustus 2019) 

Kloosterstraat 17-06-2019  startplaats Fietsvierdaagse De Peel  2019-01854 

(tussen Dorpsstraat en Gasthuisstraat)  (9 t/m 12 juli 2019) 

Uiverlaan 65 18-06-2019  Cirque Moustache  2019-01516

  ‘Op circus bij Jantje Beton’ (11 juli 2019)

Icarusstraat 35 18-06-2019  Team Holzken Kickboksgala 2019-01666

  (6 en 7 juli 2019)

Kasteeltuin 18-06-2019  Kasteeltuinconcerten 2019  2019-01139

  (7 vrijdagavonden: 5 juli t/m 16 augustus 2019)

Havenplein 18-06-2019  Kasteeltuinconcerten Afterparty  2019-01800

  (5, 12, 19 en 26 juli 2019 en 2, 9, 16 augustus 2019) 

Wederhof 17 -  19-06-2019  Rijpelberg Live! (6 t/m 7 juli 2019) 2019-01520

Wederhof/Frieslandpad 

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.

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

Slagerij Biermans Hoofdstraat 148   Het oprichten van een slagerij

Nieuwe straatnamen
Burgemeester en wethouders hebben op advies van de straatnamencommissie nieuwe 

straatnamen vastgesteld of laten vervallen:

• In Mierlo-Hout is de straatnaam Houtvonkenstraat vastgesteld;

• In de Warande is de straatnaam Johanna Westerdijkstraat vastgesteld;

• In deelgebied Hazenwinkel in Brandevoort zijn de straatnamen Trijntjehoek en Batehoek 

 vervallen;

• Voor de fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart is de straatnaam Zwaaikom vastgesteld. 

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.


