
Regel zelf uw busreis met Bravoflex 

Bravoflex is een flexibele vervoerservice op afroep die zonder vaste route van 
halte naar halte rijdt in Helmond. Welke haltes? Dat bepaalt u. Er is dus géén 
dienstregeling. U bestelt Bravoflex gemakkelijk via de OV flex app of door te 
bellen naar 088 – 600 09 69. U reserveert een zitplaats in een voertuig en bepaalt 
zelf wanneer u bij welke halte wordt opgehaald en naar welke halte u reist. De 
maximale wachttijd is 15 minuten.

Wilt u weten hoe het werkt? Bekijk dan de website: www.bravo.info/bravoflex

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. 

Overzicht wijkspreekuren
In april staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Brouwhuis met wethouder Maas op donderdag 4 april van 19.30 tot 
 20.30 uur in De Zonnesteen (Rijnlaan 91)
• In Dierdonk met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 10 april van 
 19.30 tot 20.30 in Parkzicht (Dierdonkpark 6)
• In Mierlo-Hout met wethouder Dortmans op woensdag 10 april van 19.30 tot
 20.30 uur in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44)
• In Helmond-Oost met wethouder De Vries op maandag 15 april van 19.30 tot 
 20.30 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1)
• In Brandevoort met wethouder Van Dijk op donderdag 18 april van 19.30 tot 
 20.30 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29)
• In het Centrum met wethouder Van Bree op donderdag 18 april van 19.30 tot 
 20.30 uur op Het Stadskantoor (Weg op den Heuvel 35)

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in 
een andere wijk? Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor de geplande 
wijkspreekuren in mei. 

Raadsvergadering
12 maart 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 april  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:
• Visie Duurzaam Ondernemen
• Voortzetting camperlocatie parkeerterrein Beatrixlaan Helmond
• Gewijzigde vaststelling Chw bestemmingsplan en Exploitatieplan Automotive
 Campus

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.

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

Enquête voorjaarskermis 

Heeft u de voorjaarskermis bezocht? De gemeente 
hoort graag wat u van dit evenement vindt. 
Vul de enquête in op www.helmond.nl/vragenlijst 
en maak kans op een cadeaubon van € 25,-.

Bekendmakingen

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

Meeuwstraat 27 22-03-2019 vergroten woning met erker OLO 4272149

Herselsestraat 3-5-7-9-11, 22-03-2019 vestigen fitnessbedrijf OLO 4131203

Herselsestraat 9 

2e Haagstraat 42 26-03-2019 plaatsen gevelreclame OLO 4205521

Theater sectie G 3688 26-03-2019 plaatsen luchtwarmtepomp OLO 4241469

Dijksestraat 131 26-03-2019 vervangen reclame OLO 4262930

Geysendorfferstraat 1A 26-03-2019 vervangen reclame OLO 4262946

Nieuwveld 7 26-03-2019 vervangen handelsreclame OLO 4287681

Markt 58 28-03-2019 doorbreken van muren OLO 4191869

Zijdevlinder 9 27-03-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4015583

Bachlaan 42 27-03-2019 verbouwen en vergroten woning OLO 3931463

Vuurvlinder 15 27-03-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 3898297

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

Ameidewal 3B-3 /  21-03-2019 wijzigen gevel OLO 4295091

Markt 56-58-60 - Ameidewal 3A 

Kerkstraat 37 22-03-2019 wijziging kantoor in OLO 4005791

  2 appartementen

Kloosterstraat 29 25-03-2019 uitbreiding woonhuis OLO 4300215

ter hoogte van plas  26-03-2019 Aanleg vispassages oude aa OLO 4303487

Berkendonk, kadastraal N  3209,3269 en 2639 

Brandevoort 20 26-03-2019 plaatsen poort OLO 4304385

Kasteel-Traverse 90 26-03-2019 wijzigen kantoor naar 60 woningen OLO 4300541

Clemensstraat 1 26-03-2019 plaatsen dakkapel OLO 4305463

De Plaetse 98 26-03-2019 wijzigen entreepui OLO 4305961

Vossenbeemd 112 27-03-2019 gevelrenovatie OLO 4308001

Kromme Steenweg 7 27-03-2019 vergroten woning OLO 4304349

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

Mierloseweg 128 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4255757

 ivm kinderopvang aan huis

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

Kloosterstraat 29 26-03-2019  uitbreiding woonhuis OLO 4300215

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Markt 18 - Markt 21-03-2019  Nationaal Straatvoetbaltoernooi 2019-00443

  (3 mei 2019)

Markt, Ameideplein,  22-03-2019  Voorjaarskermis 2019  2018-04908

Watermolenwal  (29 maart t/m 7 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.



• 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 3 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.

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

Caratpaviljoen, Warandepark 19-03-2019     Carat-concerten 2019 2019-01085

  (5 mei t/m 29 september, zondagen)

Speelhuisplein 2 20-03-2019     125-jarig jubileum Nedschroef B.V.  2019-01103

  (28 en 29 juni 2019)

Kasteeltuin 21-03-2019     Kasteeltuinconcerten 2019 2019-01139

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

Markt 25-03-2019     Custom Car Meeting 2019-01170

  (18 augustus 2019)

de Kromme Geer 13 -  23-03-2019     Dierdonkdagen 2019 2019-01175 

grasveld Kromme Geer   (6 t/m 8 september 2019)

Hoofdstraat 180 -  11-03-2019     75-jarige Bevrijdingsherdenking 2019-01197

Hoofdstraat/monument Mierlo-Hout/  (17 & 21 & 22 september 2019)

Geseldonk

Hoofdstraat 139 -  25-03-2019     Muziekfestijn op het plein 2019-01202

parkeerterrein Hoofdstraat  (7 juli 2019)

(thv Jumbo Supermarkt)

Havenweg 4 - Centrum 05-03-2019     Helmond Live 2019-01203

  (4, 11, 18, 25 en 30 mei 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) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie:  Kerkstraat 41 (locatiecode AA079408348)

Melder: BK Bodem

Datum ontvangst: 19 maart 2019

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 – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef. 

Het betreft de realisatie van drie ruimten voor kavels waarop drie vrijstaande woningen 

gebouwd kunnen worden.

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.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Diverse parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straten:

- Broederwal (VKB 1902); -  Weg op den Heuvel (VKB 1904);

- Amer (VKB 1903);  -  Cacaokade (VKB 1905).

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaar heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: 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.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

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

met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef met ingang van 

4 april 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Het betreft de realisatie 

van drie ruimte voor kavels waarop drie vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. Een 

kavel krijgt een directe bouwtitel, de andere twee worden middels een wijzigingsbevoegdheid 

mogelijk gemaakt. 

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.0794.1700BP180137-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage 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.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 702602.

Gewijzigd vastgesteld paraplubestemmingsplan zorgvuldige veehouderij 
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 paraplubestemmingsplan 

zorgvuldige veehouderij gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. 

Het paraplubestemmingsplan bevat regels voor veehouderijen om te kunnen voldoen aan de 

regels van ‘zorgvuldige veehouderij’ uit de provinciale verordening en is alleen van toepassing 

op  bestemmingsplannen waarin veehouderijen voorkomen. De bestemmingsplannen waarop 

dit paraplubestemmingsplan van toepassing is zijn opgenomen op de verbeelding en in artikel 

1.1. van de regels van het paraplubestemmingsplan. 

Inzage 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 april 2019 gedurende zes weken ter 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.0794.0000BP170159-2000. 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.  

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar 

het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan dat ter 

inzage ligt.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 5 april 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;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

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. 

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.


