
Zoemende inwoners zijn blij met ecologisch maaibeleid 

Vanaf dit voorjaar verandert de gemeente Helmond de wijze waarop bepaalde 
bermen en grasvelden worden gemaaid. Dit betekent dat circa 15 tot 20 procent 
van de begroeiing van deze bermen bij iedere maaibeurt blijft staan. Hierdoor 
blijft ook een deel van de bloemen staan waardoor er een langer nectarseizoen 
ontstaat voor insecten en insecten (meer) nestgelegenheden hebben. Met het 
nieuwe ecologisch maaibeleid wordt biodiversiteit gestimuleerd. 

Ecologisch maaien
Door de overstap te maken naar ecologisch maaien wordt er zoveel mogelijk 
rekening gehouden met de flora en fauna en de eigenschappen van het terrein. 
Het ecologisch maaibeleid wordt geleidelijk aan doorgevoerd in alle wijken in 
Helmond. Het ecologisch maaien vraagt om andere kennis en kunde dan de 
manier waarop voorheen gemaaid werd. Daarom volgen de medewerkers van de 
aannemersbedrijven, die de maaiopdrachten uitvoeren, en de groenopzichters 
een training. De gemeente is begin 2018 uitgeroepen tot ‘Bij-vriendelijke 
gemeente’ doordat de gemeente allerlei maatregelen heeft getroffen om de 
komst van wilde bijen te stimuleren. Het invoeren van het ecologisch maaibeleid 
is eveneens een maatregel om de komst van wilde bijen te stimuleren.

Onderzoek opkomsttijden brandweer, politie 
en ambulance

De politie, ambulance en brandweer reageren zo snel mogelijk op meldingen 
van misdaden, ongevallen en branden. Toch kunnen minuten soms uren lijken 
te duren als u betrokken bent bij een incident. Hoe snel de opkomsttijden van 
hulpdiensten ook zijn. 

Wat is uw ervaring? 
Dagelijks zijn de hulpdiensten bezig om de opkomsttijden, de tijd tussen de 
melding op de meldkamer en het daadwerkelijk ter plaatse zijn, aan te scherpen. 
Door uw ervaring met Stichting Crisislab te delen, helpt u de hulpdiensten. 

Tussen 29 maart en 12 april vindt er een onderzoek plaats in de binnenstad van 
Helmond.
U kunt het onderzoeksteam van Stichting Crisislab dan tegenkomen en het kan 
zijn dat zij u wat vragen willen stellen. Dit korte gesprek duurt ongeveer 5 tot 10 
minuten en de uitkomsten ervan dragen bij aan de kwaliteit van de hulpverlening 
door politie, ambulance en brandweer. 

Aanleg verkeersplateau’s Weg door de Rijpel 

Op maandag 1 april starten er werkzaamheden aan de Weg door de Rijpel
Er worden daar vijf verkeersplateau’s aangelegd. Deze komen ter hoogte van de 
oversteekplekken voor fietsers en voetgangers: Raktpad, Brempad (weerszijde 
Weg door de Rijpel), Rijpelbergseweg en Wederhof.

De plateau’s worden niet tegelijkertijd aangelegd maar in fases
Raktpad: week 14-15, Wederhof: week 15-16, Brempad: week 16-17, 
Rijpelbergseweg: week 18-19, Brempad: week 19-20. 

Doorgaand verkeer via de Weg door de Rijpel is niet mogelijk tot naar 
verwachting eind mei 
Hiervoor is een omleidingsroute ingesteld. Fiets- en voetverkeer kan de afsluiting 
te voet passeren. Er kan verkeershinder zijn gedurende de werkzaamheden. 

Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Weg door de Rijpel wordt mede 
mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant.

Aanvragen Koninklijke Onderscheiding voor 
Koningsdag 2020 

Ieder jaar reikt de burgemeester volgens goede traditie een Koninklijke 
onderscheiding uit aan inwoners die zich bijzonder hebben ingezet voor onze 
samenleving. De burgemeester van Helmond roept daarom op geschikte 
kandidaten voor Koningsdag 2020 onder haar aandacht te brengen. Hieronder 
vindt u meer informatie over de criteria en de aanvraagprocedure.

Wie kunnen onderscheiden worden?
Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die 
zich zeer geruime tijd vrijwillig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de samenleving. Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand vanuit de 
hoofdfunctie(werk) gedecoreerd wordt, dit enkel indien de bijzondere verdiensten 
buitengewoon zijn en betekenis hebben voor de samenleving en niet alleen uit 
hoofde van de betreffende organisatie of instelling.

Aanvraagprocedure
Bent u van mening dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en 
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond 
een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke 
onderscheiding. Zorgt u voor een goed onderbouwde brief, inclusief een 
voordrachtformulier en ondersteuningsbrieven. Via de site www.lintjes.nl  vindt 
u nadere informatie en is het voordrachtformulier te downloaden. U kunt het 
geheel vervolgens digitaal versturen aan BJO@helmond.nl . Een decoratievoorstel 
kunt u ook per post versturen ter attentie van: de Burgemeester van Helmond, 
Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het adviesorgaan, Kapittel voor de Civiele Orden, 
toetst alle ingediende aanvragen. 

Een decoratievoorstel dient vóór 1 juli 2019 binnen te zijn. 

Informatie
Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding 
kunt u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh, bij de heer J. Couwenberg via 
telefoonnummer 0492 – 587140 of via www.lintjes.nl.
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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: 2 april 2019 en 16 april 
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. 

Bekendmakingen

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

Lochtenburg 6 14-03-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 3957097

Zandstraat 96 14-03-2019 gevelrenovatie OLO 4172189

tussen Automotive 15-03-2019 aanleggen fietspad OLO 4155307

Campus en Schootense Dreef

Betuwehof 134 18-03-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4224953

Odulfusstraat 6 18-03-2019 aanvraag terrasoverkapping OLO 4121135

Weg door de Rijpel,  19-03-2019 plaatsen 6 tijdelijke informatieborden  OLO 4274425

Rijpelbaan, Rivierensingel, Edelhertlaan  (aanleg glasvezel) 

Zijdevlinder 11 19-03-2019 oprichten woning maken uitweg OLO 4012957

Havenpark kadastraal  20-03-2019 aanleg twee bruggen, twee OLO 4165857

I 2112  keerwanden en een kadeconstructie 

  t.p.v. de nieuwe Oude Aa

Hortsedijk 135 20-03-2019 plaatsen dakkapel OLO 4197035

Korendijk 9 21-03-2019 aanpassing tijdelijke units OLO 4152789

Elsbeen van Baerlestraat 27 21-03-2019 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 4261686

Heibloemweg 14 21-03-2019 maken 2 uitwegen 2019-X0247

Hoofdstraat 31 21-03-2019 oprichten bijgebouw  OLO 4174733

Chopinlaan 13 21-03-2019 vergroten woning met erker OLO 4184805

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

Acacia 17 maken uitweg OLO 4187589

Rootakkers 17 oprichten carport OLO 4176121

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

bij parkeergarage aan 13-03-2019 kappen 1 boom (moeraseik) OLO 4274531

de Jan van Brabantlaan

Troelstrastraat 12 15-03-2019 oprichten tuinhuis OLO 4281759

Weg door de Rijpel,  13-03-2019 plaatsen 6 tijdelijke  OLO 4274425

Rijpelbaan, Rivierensingel, Edelhertlaan  informatieborden (aanleg glasvezel) 

Nieuwveld 7 19-03-2019 vervangen handelsreclame OLO 4287681

Liverdonk, kavel L 35,  19-03-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 3811699

sectie U 7499 

Slegersstraat 104 12-03-2019 tijdelijke bewoning bijgebouw OLO 4257888

Oude Torenstraat 3 20-03-2019 verbouwen woning OLO 4292629

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

Aardenburg 11 20-03-2019 realiseren gesloten OLO 4282641

  bodemenergiesysteem

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

Wilgehoutstraat 6 -  20-03-2019   100-jarig jubileum RKSV  2018-04059

Sportpark De Beemd   Mierlo-Hout (6 t/m 21 mei 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.

   

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

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. Eén van de gezinnen die geholpen is door de stichting is de familie Metz. 
‘Stichting Leergeld helpt ons enorm. Dankzij de steun van de stichting kan mijn 
zoon Mitchell (15) stijldansen’ vertelt Theo Metz. Benieuwd naar het verhaal van 
de familie Metz? Ga dan naar www.leergeld.nl/helmond. 

Foto: Mitchell Metz op het podium met Miss Montreal op Festyland.

Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 2 april, 19.30 uur 

Op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
1. Benoeming leden Raad van Toezicht Jan van Brabant

Opiniecommissie Inwoners
Dinsdag 2 april, 19.50 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Kunstgrasvelden infill
2. Toekomst Lokale Publieke Omroep / Fusie Omroep Helmond – Dit Is Onze Wijk

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 2 april, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Visie Duurzaam Ondernemen
2. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en Exploitatieplan Automotive 
 Campus

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



• 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 27 maart 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.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Afa Dispensing Group Grasbeemd 1  Het veranderen van een bedrijf voor het ontwikkelen 

en samenstellen van kunststof producten.

Collins Food Deltaweg 2 Het starten van een KFC restaurant.

Lavans Ringdijk 20 Het uitbreiden van het bedrijf met extra ruimten.

Vastgesteld bestemmingsplan “ Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I ”

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

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 12 maart 2019 het bestemmingsplan  

‘Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I‘ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met 

ingang van 28 maart 2019  gedurende zes weken ter inzage. 

 

Het betreft een actualisering van het huidige bestemmingsplan Binnenstad – Omgeving 

Leonarduskerk. Dit oude plan vormt geen actueel beleidskader meer en sluit niet meer aan op 

de huidige plansystematiek. Het plangebied ligt met een oppervlakte van circa 33 ha. in het 

noorden van de wijk Binnenstad-Oost. De Leonarduskerk vormt een belangrijk oriëntatiepunt 

in het gebied. De Uiverlaan en de Wethouder Ebbenlaan vormen de begrenzing in het 

noorden van het gebied. In het zuiden zijn dit de wegen Willem Prinzenstraat, Hurksestraat en 

Bakelsedijk. 

Inzage 

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

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

NL.IMRO.0794.1000BP170157-2000. 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 29 maart 2019 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 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 er 

een beslissing is genomen over het verzoek. 

Wet bodembescherming (Wbb)

besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Schunk Xycarb Technology B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met 

het evaluatieverslag van de bodemsanering voor de locatie Zuiddijk 2 (vml.) te Helmond 

(locatiecode: AA079400345).

Het College van B&W heeft het volgende besloten:

1. In te stemmen met het evaluatieverslag. De bodemsanering is daarmee afgerond.

2. Alle wijzigingen in het gebruik van de bodem op het gesaneerde perceel moeten van tevoren

 worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond. Op grond 

 van zo’n melding zal worden beoordeeld of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tot 8 mei 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 7630.

Bezwaar

U kunt tot 8 mei 2019 bezwaar maken tegen dit besluit. 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.

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 de volgende 

bestemmingsplannen: 

1. Stiphout – Tivoli 12.  Het betreft de bouw van twee vrijstaande woningen;

2. ’t Hout - Voorstadhalte. Het betreft de bouw van tien grondgebonden woningen en 

 ca. veertig appartementen.

3. Molenbunders I - Hortsedijk 54, 54A, 56. Het betreft de omzetting naar een volledige 

 bedrijfsbestemming met twee bedrijfswoningen. 

4. Stationskwartier – Binnenparallelweg 10-72. Het betreft het toevoegen van de 

 woonbestemming, naast de kantoorbestemming.

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 website www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid 

worden 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.

MELD JE AAN!


