
Podiumbijeenkomst ‘Van Lokaal Sportakkoord 
naar Sportbeleidsplan’

Dinsdag 10 december houdt de gemeenteraad een podiumbijeenkomst ‘Van 
Lokaal Sportakkoord naar Sportbeleidsplan’. Tijdens deze informatieve avond 
krijgen inwoners, organisaties en raads- en commissieleden meer inzicht in het 
Helmonds Sportakkoord en de gevolgen daarvan voor o.a. het te actualiseren 
sportbeleid van de gemeente Helmond. De bijeenkomst start om 19.30 uur 
(inloop 19.00 uur) in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44). U bent van harte 
welkom. 

Wat kunt u van de avond verwachten? 
De avond start met een 4-tal presentaties. Allereerst wordt ingezoomd op 
de inhoud van het Sportakkoord in relatie tot het gemeentelijk sportbeleid. 
Daarna volgen presentaties over de sportinfrastructuur, de toekomst van 
sportverenigingen en een leven lang sporten & bewegen. Daarnaast is er ruimte 
om vragen te stellen. 

U bent van harte welkom
Inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig. Wilt u weten welke sprekers komen? Bekijk het 
volledige programma op helmond.raadsinformatie.nl.

Scherpere controles bij milieustraat Helmond 

Bezoekers van de milieustraat worden vanaf nu standaard gevraagd naar een 
legitimatiebewijs. Dit om te voorkomen dat bedrijven en inwoners van andere 
gemeenten hun afval naar de milieustraat in Helmond brengen. 

Milieustraat Helmond alleen toegankelijk voor inwoners van Helmond 
Bedrijven en inwoners uit andere gemeenten mogen hun afval niet naar de 
milieustraat brengen. Zij betalen in Helmond geen afvalstoffenheffing en worden 
daarom geweigerd. Door strenger te controleren hoopt de gemeente de kosten 
voor de inwoners relatief laag te kunnen houden. 

Bent u van plan om binnenkort een bezoekje te brengen aan de milieustraat?
Vergeet dan niet uw legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) 
mee te nemen om toegang te krijgen tot de milieustraat. Als uw paspoort of 
rijbewijs niet is uitgegeven in Helmond (u bent bijvoorbeeld net naar Helmond 
verhuisd) dan kunt u post meebrengen waaruit uw nieuwe adres blijkt. U moet 
ook in dit geval een legitimatiebewijs meenemen.

Meer informatie
De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 en is geopend van maandag t/m 
vrijdag 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Benieuwd wat 
voor soort afval u weg kunt brengen naar de milieustraat en hoeveel dit kost? Ga 
dan naar www.helmond.nl/milieustraat. 

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

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt 

Laat uw kachel 
minstens één keer per 
jaar vegen door een 
erkend vakman. Beperk 
het risico op een 
schoorsteenbrand.

Steek het hout van bovenaf aan 
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
niet smeulen.

Het stoken van hout in open 
haard of houtkachel is lekker 
warm en brengt gezelligheid in 
huis. Hout stoken kan ook 
overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt,
beperkt u geur- en gezondheids-
overlast voor uw omgeving en 
voor uzelf.  

Stook niet als het windstil 
of mistig is. Voorkom 
daarmee dat de rook in 
uw tuin en bij de buren 
blijft hangen. Check 
daarom voor het stoken 
www.stookwijzer.nu 

Stook droog hout.
Het vochtpercentage 
mag maximaal 20%
zijn.

< 20%

Gebruik onbehandeld 
en ongeverfd hout.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Meer tips? Kijk op 
www.helmond.nl/houtstoken



• 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 4 december 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.

Op de koffie bij 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 december staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• Helmond West: op woensdag 11 december van 19.30 tot 20.30 uur in 
 De Westwijzer;
• Dierdonk: op donderdag 12 december van 19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht;
• Stiphout-Warande: op donderdag 12 december van 19.30 tot 20.30 uur in 
 De Ark. 

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 10 december 2019 en 
7 januari 2020. 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 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

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

Broekwal 71 20-11-2019 vervangen kozijnen en isoleren dak OLO 4787431

Spaanseweg 9 22-11-2019 verbouwing woning OLO 4656045

Willem Prinzenstraat 190 21-11-2019 plaatsen dakkapel zijgevel OLO 4792113

Stepekolk bouwnr. S81,  22-11-2019 oprichten woning OLO 4697871

kadastraal U 7115 

Hazewinkel kadastraal U 7669 26-11-2019 oprichten woning en  OLO 4680999

  aanleggen uitweg 

Markt 201A 22-11-2019 toevoegen extra entree OLO 4789009

Ringdijk 4 25-11-2019 oprichten bedrijfshal OLO 4443493

Molenstraat 74 25-11-2019 plaatsen tijdelijke woonunit  OLO 479509

  Claraklooster 

de Heese 31 26-11-2019 Legaliseren schuur in tuin OLO 4738583

Schorfhoeve 1 26-11-2019 verhogen poort OLO 4800967

Mahoniehoutstraat 64 28-11-2019 vergroten woning met erker OLO 4803803

Abendonk 16 14-11-2019 oprichten woning OLO 4778093

 

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

Ruusbroeclaan 131 28-09-2019 plaatsen dakkapel OLO 4682155

Hof Bruheze 16 03-10-2019 renovatie 5 appartementen,  OLO 4630573

  oprichten 4 appartementen 

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

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

Hof Bruheze 413 oprichten carport OLO 4704003

Hof Bruheze 413 vergroten garage OLO 4700787

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

President Rooseveltlaan 53 22-11-2019 realiseren bijgebouwen OLO 4787019

Ansemhoek 5 25-11-2019 oprichten woning OLO 4443393

Havenweg 8-14 25-11-2019 tijdelijk dichtmaken zijkanten  2019-X1192

  overkapping 

kadastraal perceel Q 689 28-11-2019 plaatsen poort OLO 4769809

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Fletcher Hotal  Scheepsboulevard 2 aanwezigheidsvergunning 34145236/

Exploitaties BV     07-11-2019
EuAsia Trading Markt 50 exploitatievergunning 34177970/
     20-11-2019
La Dominicana Markt 201 exploitatievergunning 34135624/
     20-11-2019

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl. 

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

Sportcomplex de Rijpel 1 21-11-2019     Carnavalsmiddagen Roodwit 62  2019-03014

  (22 t/m 25 februari 2020) 

Stiphout 21-11-2019     Carnavalsoptocht Spurriezeiers  2019-03015

  (22 februari 2020) 

Markesingel 2 24-11-2019     Smile per Mile (20 september 2020) 2019-03021

Brouwhuis 28-11-2019     Boeremert Brouwhuis (31 mei 2020) 2019-03043

Centrum 28-11-2019     Carnaval Helmond 2020,  2019-03044

  Buitenactiviteiten

  (18 januari, 22 t/m 25 februari 2020)

 

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.

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

Used Parts & Metals B.V.                      Engelseweg 233   Het oprichten van een bedrijf voor het 

inzamelen, opslaan, overslaan, verwerken en 

verhandelen van metaalschroot en metaalhoudende afvalstoffen.

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: Mierloseweg 169 (vml. Raaymakers) (locatiecode AA079400642)

Melder:  Bodex Milieu BV

Datum ontvangst: 15 november 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.

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


