
Stadswinkel gesloten op vrijdag 2 augustus 
vanaf 13.00 uur

De Stadswinkel is op vrijdag 2 augustus vanaf 13.00 uur gesloten in verband 
met technisch onderhoud aan diverse digitale systemen. Wilt u uw rijbewijs 
of paspoort ophalen of een afspraak maken? Dan kunt u dit op vrijdag 2 
augustus voor 13.00 uur doen. 

Vrijdag 2 augustus na 13.00 uur kunt u: 
1. De gemeente wel telefonisch of per mail bereiken tot 17.00 uur via 14 0492 of 
gemeente@helmond.nl; 
2. Online een afspraak maken bij de gemeente;
3. Een melding maken van overlast. 

Mogelijkheden om uw woning energiezuiniger 
te maken

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een beter milieu? Dat kan met de duurzaamheidslening van de 
gemeente Helmond.

Advies over duurzame maatregelen voor uw woning 
Wilt u liever eerst advies over de energiebesparende maatregelen die u kan 
nemen? Dan kunt u zich via het Regionaal Energieloket Zuidoost-Brabant 
aanmelden voor een woningverbeterplan. Voor €75,- neemt een energieadviseur 
uw huis onder de loep en ontvangt u een uitgebreid woningverbeterplan. In 
dit plan wordt rekening gehouden met uw bespaardoelen en woonwensen. 
Het woningverbeterplan bestaat uit een overzicht van concrete maatregelen, 
de bijbehorende investeringen, eventuele subsidies en terugverdientijd. Indien 
gewenst worden daarbij ook mogelijke (lokale) leveranciers aangedragen. Wilt u 
zich aanmelden? Ga dan naar www.energieloket-zuidoostbrabant.nl.

Aanvragen van de duurzaamheidslening 
Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die altijd eerst geld 
kost. Om u daarin tegemoet te komen is er de duurzaamheidslening. Een lening 
tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en 
aan uw woning financiert. De duurzaamheidslening kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of 
bodeminstallatie. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. 
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.

Voorwaarden en meer informatie
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie  en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening. 

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 6 augustus 2019 en  
20 augustus 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. 

 

Bekendmakingen

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

Engelbrechthoek 8 17-07-2019 maken uitweg OLO 4550779

Duvelkenshoeve 12 18-07-2019 plaatsen carport OLO 4551299

Koninglaan 13 18-07-2019 wijzigen gevel, verhogen dak garage OLO 4552337

Mierloseweg 95-101 18-07-2019 kantoorpand ombouwen  OLO 4556491 

  tot 2 appartementen 

Dinkelstraat 156 18-07-2019 vervangen erfafscheiding OLO 4531817

Haverdijk 11 19-07-2019 vervangen sirenemast OLO 4556381

Wallsteijndreef 26 22-07-2019 vergroten woning met erker OLO 4558197

Verliefd Laantje 3A 19-07-2019 oprichten veldschuur OLO 4557193

Blok 3,5 en 13 Weverspoort,  19-07-2019 oprichten 17 appartementen, OLO 4556819 

Heistraat  3 parkwoningen en 5 seniorenwoningen 

Hazenwinkel HZ 21 19-07-2019 oprichten woning maken uitweg OLO 4344621

Bosselaan 6 19-07-2019 plaatsen overkapping 2019-0X900

Brandevoort kavel S75,  22-07-2019 oprichten woning OLO 4559537

Hoenshoeve 

Generaal Snijdersstraat 40 22-07-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4560615

Dorpsstraat 17 23-07-2019 vestigen wijnbar bovenverdieping OLO 4532311

Deurneseweg 82 /  24-07-2019 plaatsen reclame OLO 4564469 

Evertsenstraat 15 

Hazenwinkel,  25-07-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4564469 

Ansemhoek HZ 28 

Brandevoort Hazenwinkel 24-07-2019 oprichten woning OLO 4565575  

Kavel HZ34 

Hazenwinkel, kavel HZ33 24-07-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4439545 

 

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

Breedijk 25 uitbreiding bedrijfspand OLO 4376847

Kloosterstraat 38 -  oprichten berging OLO 4456293

Sectie B 3737, Kloosterstraat 

 

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

TV ‘t Trambaantje Sportpark  Espendonk 2 het uitbreiden van het tennispark met vier  

     padelbanen.

De Deftige Aap Markt 14  het oprichten van een stadsbrouwerij met  

     restaurant.

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

Gerstdijk 24 18-07-2019 oprichten bedrijfsgebouw en kantoor OLO 4364243

Kasteel-Traverse  18-07-2019 wijzigen kantoor naar 57 woningen  OLO 4300541

82A-82B-82C-82-84A-84B-84C-84D-84E  en 3 kantooreenheden  

84F-84G-84H-84J-84K-84L-84M-84N-84P 

84R-84-86A-86B-86C-86D-86E-86F-86G 

86H-86J-86K-86L-86M-86N-86P-86R-86 

88A-88B-88C-88D-88E-88F-88G-88H-88J-88K-88 

Brouwhorst 49 22-07-2019 vervangen condensor en reclame OLO 4503377

Abendonk 42 22-07-2019 maken uitweg OLO 4535381

Achter Mr. Strikstraat 17a,  23-07-2019 oprichten garage/loods OLO 4460665

Sectie D 353 

Vincent van Goghlaan 52 23-07-2019 vergroten woning OLO 4492341

Sjef Gerrisstraat 38 24-07-2019 plaatsen windscherm balkon 2019-X0848

Willem Prinzenstraat 16 24-07-2019 maken vaste trap naar zolder OLO 4535007

Markt 14 -  24-07-2019 aanpassen gemeentelijk monument OLO 4335675

Ameidestraat 16B 

Engelseweg 87-89-91-93 25-07-2019 renoveren 15 woningen OLO 4532589

95-99-101-103-105-107-109-111-113 / Gildenstraat 6 / Norbertijnenstraat 15 

Dirck Boutsstraat 25 25-07-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4525943

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:  Sportpark de Braak (locatiecode AA079409120)

Melder:  Afdeling IBOR, gemeente Helmond

Datum ontvangst: 18 juli 2019

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat:

- Dr. Dreeslaan (VKB 1928)

Mogelijkheid van bezwaar

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden 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. U kunt ook digitaal een bezwaar 

indienen via www.helmond.nl/bezwaar. 

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.

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

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

Hoofdstraat,  21-04-2019     Braderie (25 augustus 2018) 2019-01507

Slegerstraat, Koeveldsestraat, Elzenhoutstraat  

Peggenhoeve 1 t/m 13 17-07-2019     Buurt/Straatfeest (28 september 2019) 2019-02313

grasveld Karel Doormanlaan, 12-06-2019 Groet & Ontmoet zeskamp  2019-02003

Straakvense Bosdijk en  (1 september 2019)  

Van Weerden Poelmanstraat 

Kasteelplein 1 24-07-2019     Het Kasteel van Sinterklaas 2019 2019-02344

  (4 november t/m 11 december 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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 31 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 evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Hoofdstraat/ 18-07-2019  75-jarige Bevrijdingsherdenking 2019-01197

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

De Plaetse 152 18-07-2019  Zomerbraderie Brandevoort  2019-01018

  (8 september 2019) 

Cacaokade 1 22-07-2019  Cacao Fabriek Infected Lounge 2019-02031

  (28 juli 2019 en 25 augustus 2019) 

Peggenhoeve 1 t/m 13 22-07-2019  Buurt/Straatfeest (28 september 2019) 2019-02313

Tamboerijnstraat 80 23-07-2019  Muziek in de Muziekwijk  2019-01876 

  (31 augustus 2019) 

grasveld Karel Doormanlaan,  23-07-2019  Groet & Ontmoet zeskamp  2019-02003

Straakvense Bosdijk en  (1 september 2019)

Van Weerden Poelmanstraat 

Broederwal 263 - 23-07-2019  Braverun 2019 (15 september 2019) 2018-04640

Brandevoort 

Kasteelplein 1 - 24-07-2019 UrbanMatterz (22 september 2019) 2019-00235

tussen Parkweg en Kasteellaan, rondom en onder het viaduct Kasteel-Traverse 

Raktweg 1 - Berkendonk 25-07-2019  Foutdoor (7 en 8 september 2019) 2018-03941

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. 

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.

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district
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