
Bestrijding eikenprocessierupsen 

De overlast van eikenprocessierupsen is dit jaar erg groot. De gemeente heeft 
dit jaar al 1050 meldingen ontvangen, ten opzichte van 550 meldingen voor het 
gehele vorige seizoen. De gemeente doet er alles aan om de rups te bestrijden. 
Ziet u een nest? Meld dit dan bij de gemeente via het meldingsformulier op 
www.helmond.nl of door te bellen naar 14 0492. Heeft u al een melding gedaan? 
Dan is dat voldoende. Uw melding staat genoteerd bij de aannemer. Vanwege 
het grote aantal meldingen kan het wat langer duren. Dubbel melden is niet 
nodig. 

Manier van bestrijden  
De eikenprocessierupsen worden bestreden door ze te plukken of weg te 
zuigen. Dat gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Er zijn op dit moment 
drie bestrijdingsteams in Helmond aan de slag die gebruik maken van 
hoogwerkers die tot 21 meter inzetbaar zijn. Ieder team is in een ander gedeelte 
van Helmond werkzaam om zoveel mogelijk rupsen en nesten te kunnen 
verwijderen. Meldingen van eikenprocessierupsen bij speelplekken, scholen en 
kinderdagverblijven worden met spoed behandeld. Vermijd zelf elk contact met 
de rupsen en de resten ervan.

Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes is te 
vinden op:
www.helmond.nl/rupsen en www.rivm.nl/Onderwerpen/E/Eikenprocessierups.  
Voor gezondheidsvragen: GGD, tel. 0900 36 86 868. 

Zomerkermis Helmond 

De zomerkermis wordt dit jaar gehouden van 11 tot en met 17 juli. De attracties 
staan op en rond de Markt, Ameidewal, Watermolenwal en het Piet Blomplein. 
Van maandag 8 juli (18.00 uur) tot en met donderdag 18 juli (18.00 uur) zijn 
de Markt en delen van de Ameidewal, Watermolenwal en het Piet Blomplein 
afgesloten voor verkeer. 

Weekmarkten 
De marktkramen van woensdag 10 en 17 juli 
verhuizen naar de Noord Koninginnewal. 
De zaterdagmarkt van 13 juli wordt verplaatst 
naar de Zuid Koninginnewal, Noord Koninginnewal 
en een groot gedeelte van de Ameidewal. 
De bloemenmarkt verhuist naar de Kerkstraat. 
Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven.

Meer informatie over de activiteiten, de attracties en de indeling van het 
kermisterrein vindt u op www.helmondkermis.nl. 

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

SMS
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BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!
WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Gooi afval in de daarvoor 
bestemde bakken. Smeulend 

zwerfafval en glas is regelmatig 
een oorzaak van natuurbrand. 

De 112-meldkamer maakt gebruik van 
sms-verificatie. Houd je mobiele telefoon 

dus bij de hand. Oriënteer je in andere 
gevallen met behulp van de aanwezige 

aanduidingen van fietsrouteknooppunten 
of ANWB-paddenstoelen. 

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de 
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te 
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare 
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit, 

blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.  

Vuur maken en barbecueën mag alleen 
op speciale picknick- en vuurplaatsen. 
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, 
emmer water of brandblusser bij de hand 
voor een beginnende brand.

Maak foto's of een filmpje van de situatie. 
Onthoud de locatie en eventueel persoons-
kenmerken of kenteken zodat je dit door kunt 
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.   

Parkeer nooit op bospaden en 
zorg voor een vrije doorgang. 

Hoe bepaal ik mijn locatie?

Wat moet ik doen 
bij een natuurbrand?

Beperk de kans op een natuurbrand

Helmond kent mooie natuurgebieden. Zowel inwoners als  bezoekers trekken 
graag de natuur in voor een wandeling of fietstocht. In droge periodes neemt 
de kans op een natuurbrand toe. Wat kunt u doen om een natuurbrand te 
voorkomen? En wat als u toch geconfronteerd wordt met een (beginnende) 
brand tijdens uw wandeling of tocht? Deze afbeelding vertelt op een eenvoudige 
manier wat u beter wel en niet kunt doen.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 9 juli 2019 en dinsdag
23 juli 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien ligt de agenda 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. 



• 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

Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? 

Op woensdag 20 november is het weer Kinderdag. Op deze dag worden er in 
Helmond jeugdlintjes uitgereikt. Burgemeester Blanksma stapt net als vorig 
jaar in de bus met de juryleden en de pers om kinderen te verrassen met een 
jeugdlintje. 

Het Jeugdlintje is voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar die een bijzondere 
prestatie hebben verricht voor een ander of voor de samenleving. Het gaat om 
jongeren die wonen in de gemeente Helmond.

Wat kan een prestatie zijn die in aanmerking komt voor een jeugdlintje? 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, een topsport-prestatie of 
inzamelingsactie voor een goed doel. 

Op 20 november zal de burgemeester de jeugdlintjes persoonlijk komen 
overhandigen bij de kinderen thuis. Dit is uiteraard een verrassing! 

Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Je kan iemand opgeven via 
www.helmond.nl/jeugdlintje 

Weet je niet zeker of de prestatie geschikt is voor een jeugdlintje? Stuur je vraag 
naar jeugdlintje@helmond.nl

Wegafsluitingen door evenementen in juli

Kennedymars
Wanneer: zaterdag 6 juli 22:30 uur tot en met zondag 7 juli 05:00 uur
Waar: Raktweg t.h.v. Berkendonk; Havenweg tussen Havenbrug en Kasteellaan; 
Kasteellaan; Thorbeckestraat tussen Noord Parallelweg en Calsstraat; Calsstraat 
tussen Thorbeckestraat en Kardinaalspad; De Hoefkens; Slegersstraat tussen 
Sjef Remmenlaan en Stepekolk-Oost; Stepekolk-Oost tussen Slegersstraat 
en Schollekenserf; Schollekenserf; Spoormakerserf; Broederwal ter hoogte 
van Smidsteeg; Smidsteeg; Statenlaan tussen Smidsteeg en De Plaetse; 
Koolstraat; Herenlaan tussen Koolstraat en Kopersteeg; Kopersteeg; Neerwal 
tussen Kopersteeg en Biezenlaan; Biezenlaan tussen Neerwal en De Voort; 
Zandershoeve; Emontshoeve

Opmerking: Op de overige weggedeeltes maken de wandelaars gebruik van voet- 
of fietspaden.

Kennedymars Live
Wanneer: zaterdag 6 juli 8:00 uur tot en met zondag 7 juli 5:00 uur
Waar: Kasteellaan tussen Parkweg en Veestraat; Havenweg tussen Veestraat en 
Havenbrug

Rijpelberg Live
Wanneer: zaterdag 6 juli 9:30 uur tot en met maandag 8 juli 17:00 uur
Waar: Wederhof tussen Wederhof en Frieslandpad (voetpad)

Zomerkermis
Wanneer: maandag 8 juli 18:00 uur tot en met donderdag 18 juli 18:00 uur
Waar: Markt; Ameidewal (alleen richting Noord-Koninginnewal); Watermolenwal 
tussen Marktstraat en De Elzas; Piet Blomplein

Verzette Zaterdagmarkt
Wanneer: zaterdag 13 juli 2019 van 3:00 uur tot 19:00 uur
Waar: Ameidewal (beide richtingen); Noord Koninginnewal; Zuid Koninginnewal 
tussen Molenstraat en Kasteel-Traverse; Molenstraat tussen Zuid-Koninginnewal 
en ingang Doorneind

Bekendmakingen

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

Hillendonk 21-06-2019 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 4493473

Vincent van Goghlaan 52 21-06-2019 vergroten woning OLO 34087412

Floreffestraat 2-4-6-8-10-12 /  20-06-2019 vervangen kap OLO 4479321

Hoogeindsestraat 38-40-42-44 

Margrietlaan 42 21-06-2019 vergunning kamerverhuur  OLO 4494717

  en aanleggen uitrit 

Brouwhorst 49 26-06-2019 wijzigen winkel en plaatsen reclame OLO 4503377

Markt 209 26-06-2019 wijzigen bestemming en OLO 4493853

  verbouwen pand

Panovenweg 12 26-06-2019 plaatsen gevelreclame OLO 4504663

Burgemeester en Wethouders van Helmond 3 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.

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

Gerwenseweg 25-06-2019 kappen 9 bomen OLO 4438567

Citroenvlinder 9 -  26-06-2019 maken uitweg OLO 4489345

Stiphout Zuid Citroenvlinder kavel Z6 

Wachtelbeemden 8 27-06-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4452563

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

Stiphoutse Dreef 1 06-05-2019 aanpassing stalsysteem stal 3 OLO 4388615

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

Tamboerijnstraat 80 29-05-2019     Muziek in de Muziekwijk 2019-01876

  (31 augustus 2019)

bossen van Stiphout  06-06-2019     Veldronde Tourclub Stiphout  2019-01960

en Nuenen  (17 november 2019) 

Wethouder van Wellaan 87 -  26-06-2019     Bevrijdingsherdenking / maaltijd  2019-02100

(Hortensiapark, tussen de kapel en   (25 september 2019)

het Bevrijdingsmonument) 

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.:

van der Brugghenstraat  41  25-06-2019  Xmas sing along (20 december 2019) 2019-00182

- Scoutingterrein Jan Baloys 

Markt 16 25-06-2019  Zeldzaam Mooi Markt (28 juli 2019) 2019-01988

Helmond 25-06-2019  Smile per Mile (8 september 2019) 2019-00901

bossen van Stiphout  25-06-2019  Veldronde Tourclub Stiphout  2019-01960

en Nuenen  (17 november 2019) 

de Kromme Geer 13 -  27-06-2019  Dierdonkdagen 2019  2019-01175

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

Centrum 27-06-2019  Kennedymars Live 2019 2019-01256

  (6 en 7 juli 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.

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

Ruwe Putten 3 30-04-2019 huisvesting migranten OLO 4383301

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

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: Dortmunderkade 2-36 (locatiecode AA079400021)

Melder:  Enexis B.V.

Datum ontvangst: 18 juni 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.


