
Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag,
 (provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienummer:

Vossenbeemd 5 15-05-2019 plaatsen 2 tanks 2019-X0604

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. 

Voor de volledige publicatie van de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u 

kijken op http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx

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

Kasteelplein 1 17-05-2019 podium tijdens  OLO 4422571

  kasteeltuinconcerten

  d.d. 9 en 16 augustus 2019 

Brandevoort, Hazenwinkel  16-05-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4297841

kavel HZ 22, Ansemhoek 

Geeneindseweg 5 18-05-2019 verhogen dak bijgebouw OLO 4275911

Goorwal 8 18-05-2019 oprichten dakkapel OLO 4424565

Molenstraat 68 16-05-2019 oprichten garage 2019-X0627

Wevestraat 81 21-05-2019 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 4431931

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

Rivierensingel 104 17-05-2019 verplaatsen woonwagen 

  en verkleinen berging 

Vossenbeemd 112 17-05-2019 gevelrenovatie OLO 4308001

Horst 12 20-05-2019 oprichten woning OLO 4085437

Dr. Dreeslaan 198 20-05-2019 oprichten woning  OLO 4233399

  met tandartspraktijk 

ter hoogte van plas  21-05-2019 aanleg vispassages Oude Aa OLO 4303487

Berkendonk, kadastraal N 

3209,3269 en 2639 

Kapellerweg 1 21-05-2019 vergroten woning OLO 4331841

van Meelstraat 21 21-05-2019 plaatsen dakkapel OLO 4350965

ter hoogte van   21-05-2019 kappen lindes OLO 4403275

Haaglaan 1, 4, 6, 7 

Rode Beemden 26 22-05-2019 vergroten woning OLO 4064949

Leemkuilenweg 7 22-05-2019 maken uitweg OLO 4328681

Kanaaldijk N.W. 43 22-05-2019 plaatsen reclame 2019-X0268

Torenstraat 1 23-05-2019 vervangen van  OLO 4232373

  bestaande dakinstallaties

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

Mierloseweg 86I verbouwing i.v.m. meerkamerbewoning OLO 4397885

Zeeltstraat 34 t/m 54 slopen i.v.m. onderhoud/verbouw woningen  OLO 4417575

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

Abendonk 37 17-05-2019 realiseren van een  OLO 4422731

  gesloten bodemenergiesysteem

 

Vergunningsvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Ardennen 69 16-05-2019  plaatsen overkapping OLO 4365087

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

Godschalkserf 3 20-05-2019  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4349331

Leeuwenborchweide 36 20-05-2019  maken 2e uitweg OLO 4118867

Inloopavond speelruimte  West, Centrum en 
Binnenstad-Oost

Inwoners van Helmond- West, -Centrum en Binnenstad-Oost die graag 
meedenken over speelplekken en spelen in de wijk, zijn van harte welkom op 
een speciale bijeenkomst over dit onderwerp.

Veel speelplekken in deze wijken zijn de afgelopen jaren vernieuwd. Ook 
zijn er meerdere  plannen voor aanleg van nieuwe parken en gebieden met 
speelmogelijkheden. De gemeente wil daarmee kinderen stimuleren om buiten 
te spelen. Maar misschien is er meer nodig en mogelijk. 
Heeft u ideeën voor de inrichting van de buitenruimte of het organiseren van 
activiteiten? Kunt u zelf iets bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? 
Deel uw ideeën, wensen en zorgen met de gemeente. Uw inbreng verwerkt de 
gemeente tot een wijkspeelplan voor 2019 tot 2023.

Bijeenkomst op 6 juni
De inloopavond is op 6 juni van 19.30 tot 20.30 uur. Deze wordt gelijktijdig 
gehouden op twee locaties:
•  voor Helmond-Centrum en Binnenstad-Oost in wijkhuis De Fonkel, 
 Prins  Karelstraat 123
•  voor Helmond-West in wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70.

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.

Wegafsluitingen vanwege ITS-congres

In verband met het ITS-congres zijn er tussen 31 mei en 6 juni aanstaande 
diverse wegen afgesloten.

De Europaweg is tussen de Hortsedijk en de Brandevoortse Dreef richting 
Eindhoven afgesloten op vrijdag 31 mei, zondag 2 juni, woensdag 5 juni en 
donderdag 6 juni. Op vrijdag is dat van 0.00 tot 07.00 uur, op zondag van 12.00 
tot 17.30 uur, op woensdag van 9.30 tot 15.30 uur en donderdag van 9.30 tot 
15.30 uur. U kunt omrijden via Hortsedijk – Schootense Dreef – Stiphoutse Dreef.
Bij de Automotive Campus is de zuidelijke in- en uitgang (beide richtingen) van 
zondag 2 tot en met donderdag 6 juni tussen 12.00 en 15.30 uur afgesloten. 
Het verkeer richting de Automotive Campus wordt omgeleid via Hortsedijk – 
Steenovenweg.

Deel uw verhaal met de wethouder 

Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de 
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, 
vriend of vriendin mee. 

In juni staan de volgende wijkspreekuren gepland:

•  In Dierdonk met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 5 juni van
 19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6);
•  In Brouwhuis met wethouder Maas op donderdag 6 juni van 19.30 tot 20.30 in  
 het Tienerhuis (Rivierensingel 752);
•  In het Centrum met wethouder Van Bree op donderdag 13 juni van 19.30 tot   
 20.30 uur in Buurthuis Sint Anna (Hoogeindsestraat 24);
•  In Mierlo-Hout met wethouder Dortmans op donderdag 13 juni van 19.30 tot  
 20.30 uur in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44);
•  In Helmond-Oost met wethouder De Vries op maandag 17 juni van 19.00 tot   
 20.00 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1);
•  In Brandevoort met wethouder Van Dijk op donderdag 27 juni van 19.30 tot   
 20.30 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29).

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. 

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Vaartsestraat  21-05-2019     brandveilig gebruik, blok 2 Brandevoort OLO 4101393

2 t/m 30 

Helmondselaan 71 23-05-2019     brandveilig gebruik OLO 4106311

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. 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.

Verkeer (2) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om diverse parkeerplaatsen aan te wijzen als 

parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal in de 

volgende straten:

• Nemerlaerhof (VKB 1909);

• Harmoniestraat 105 (VKB 1915).

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook kunt u verkeersbesluiten inzien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. H. Raijmake tel. 0492-587588.

Verkeer (2) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de algemene 

gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, door het verwijderen van het bord model E06 van 

Bijlage 1 van het RVV 1990, op het Oude Huys aan de achterzijde van het pand van Koninklijke 

Stadsharmonie Phileutonia aan de Kanaaldijk NW 27b.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook kunt u verkeersbesluiten inzien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

Verkeer (2) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

•  Geslotenverklaringen in beide richtingen in te stellen voor voertuigen, ruiters en 

 geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van borden model C1 van Bijlage 

 1 van het RVV 1990 en afzethekken type BB16-2, dranghekken, C01 geslotenverklaring, F05 

 voorrangsregeling, F06 voorrangsregeling, BB15-2, Tijdelijk tekstbord: “Doorgaand verkeer 

 gestremd”, WIU borden met C01 pictogram en/of WIU borden met pijlen 

 ‘om-en-om-regeling’ op de onderstaande wegen dan wel weggedeeltes op de in de 

 kaartbijlage aangeduide plaatsen op de genoemde tijdstippen:

In de nacht van zaterdag 6 juli 2019 op zondag 7 juli 2019: van 22:30  tot 02:00 uur: 

Raktweg, Ber-kendonksepad/Berkendonk (fietspad), Frieslandpad (fietspad), Rijpelplein 

(fietspad), Voorste Straak-ven (fietspad), Sjef de Kimpepad (fietspad), Leliestraat (fietspad), 

Bernadettestraat (fietspad), Azalealaan (fietspad). Van 23:00 tot 02:30 uur: Burgemeester van 

Houtlaan (fietspad), Molenstraat (fietspad), De Kegelbaan, Havenweg/Havenplein/Kasteellaan. 

Van 23:15  tot 04:00 uur: Kanaaldijk N.W. (fietspad), Deken van der Hagenstraat/Noord 

Parallelweg (fietspad), Calsstraat, De Hoefkens, Ashorstpad (fietspad), Slegersstraat, Stepekolk 

Oost, Schollekenserf, Spoormakerserf. Van 23:45 tot 05:00 uur: Smidsteeg, Statenlaan, De 

Plaetse (fietspad), Koolstraat, Biezenlaan, Zandershoeve, Herenlaan, Kopersteeg/Neerwal, 

Emontshoeve, De Voort (fietspad).

•  Een parkeerverbod met wegsleepregeling van zaterdag 6 juli 2019 vanaf 22:00 uur 

 t/m zondag 7 juli 2019 04:00 uur op de Kasteellaan en Parkweg op de in de kaartbijlage 

 aangeduide plaatsen, dit parkeerverbod wordt d.m.v. bebording met onderbord een week

 van tevoren op locatie aangeduid. Hiervoor worden volgende verkeersborden E04, OB501-l

 OB501-r, OB304 en OB tekstbord: ‘parkeren verboden van za 6 juli 22h tot zo 7 juli 4h’

 gebruikt zoals aange-geven op de Kaartbijlage 8.

2. de in sub 1 genoemde verkeersmaatregelen van kracht te laten zijn op 6 juli tot en met 7 juli

 2019 22:00 uur tot 05:00 uur of zoveel korter of langer indien noodzakelijk;

3. dit verkeersbesluit als opgeheven te beschouwen op het moment dat de onder sub 1 en 2 

 genoemde maatregelen niet langer noodzakelijk zijn;

4. de verkeersborden en afzethekken te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit 

 behoren-de situatietekeningen.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook kunt u verkeersbesluiten inzien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

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

Wet bodembescherming (Wbb) 
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

2Be Vastgoed B.V. heeft verzocht om instemming met het evaluatieverslag van de 

bodemsanering op de locatie Binnendijk 2 te Helmond (locatiecode: AA079404025).

Het College van B&W heeft het volgende besloten:

1. In te stemmen met het evaluatieverslag van de deelsanering van de verontreinigde grond op 

het perceel kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie H, nummer 664.

2. In verband met de sterke restverontreinigingen, is op grond van artikel 39c vierde lid van de 

Wbb bepaald dat wijzigingen in het gebruik van genoemd perceel minimaal vijf werkdagen van 

te voren schriftelijk moeten worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders 

van Helmond. Naar aanleiding van zo’n melding zal worden bepaald of dan aanvullende 

maatregelen getroffen moeten worden.

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 29 mei tot 10 juli 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 maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 10 

juli 2019). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700AZ 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 voorzieningenrechter van de 

afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Vaartsestraat  30-05-2019 11-07-2019 gebruiksvergunning  OLO 4127919

40-42-44-46     (brandveilig gebruik)

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.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Haaglaag - de Renne e.o. (locatiecode AA079408933)

Melder:  Gemeente Helmond / Stadskantoor gemeente Helmond

Datum ontvangst:      21 mei 2019

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 29 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.


