
Op de koffie bij de wethouder 

                                    september

Helmond Noord:  woensdag 11 september van 19.30 tot 
 20.30 uur in Wijkcentrum De Boerderij 
Brandevoort:  donderdag 12 september van 19.30 tot 
    20.30 uur in Wijkhuis ’t Brandpunt
Mierlo-Hout:  woensdag 18 september van 19.30 tot 
 20.30 uur in Wijkhuis De Geseldonk 
Brouwhuis:  donderdag 19 september van 19.00 tot 
 20.00 uur in het Tienerhuis 
Rijpelberg:  donderdag 19 september van 20.15 tot 
 21.15 uur in Wijkhuis De Brem 
Helmond Oost:  maandag 23 september van 19.00 tot 
 20.00 uur in Wijkhuis De Lier 

Woont u in een andere wijk? Ga dan naar 
www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een 
overzicht van de wijkspreekuren in oktober. 

Raadsvergadering
10 september 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 september 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:
• Gemeentelijke deelname aan de Stichting Fieldlab De Peel i.o.;
• Toekomstgericht werken – Aantal en welke locaties in scope;
• Toetreden tot de rechtspersoon EIT Urban Mobility als volwaardig partner.

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

Bekendmakingen

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

Binnen Parallelweg 2 20-08-2019 wijzigen gevels, verbouwen pand OLO 4607543

Venstraat 19 20-08-2019 vernieuwen kozijnen OLO 4608141

Julianalaan 45 21-08-2019 plaatsen zonnepanelen OLO 4610431

Geeneindseweg 12 22-08-2019 vervangen en vergroten overkapping OLO 4606705

Kloosterweide 35 22-08-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4611605

Schutterslaan 23A 23-08-2019 wijzigen gevel 2019-X1007

Houtsestraat 20 26-08-2019 plaatsen dakkapel voorzijde  OLO 4615407

kadastraal T 7545 23-08-2019 oprichten bedijfspand OLO 4614153

  (aanpassing bouwhoogte)

Zuid Koninginnewal 15 26-08-2019 kantoor ombouwen OLO 4616697

  tot 15 appartementen

Geysendorfferstraat 1 27-08-2019 vervangen handelsreclame OLO 4618181

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Tolpost 7-8 27-08-2019 transformatie pand OLO 4526249

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

Heibergweg 1 en 1A 20-06-2019 herbouw woonboerderij OLO 4490829

  en bedrijfsruimte

Vechtstraat 25 04-07-2019 kamerverhuur OLO 4520589

Dr. Dreeslaan 240 03-07-2019 oprichten woning OLO 4365375

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

De plannen liggen niet ter inzage. 

 

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

perceel B 535  23-08-2019 plaatsen reclamebord OLO 4534193

(hoek Vogelzang - Veedrift) 

Citroenvlinder 3 26-08-2019 oprichten woning OLO 4461273

Trambaan 2 26-08-2019 vergroten woning OLO 4519683

Bosselaan 6 27-08-2019 plaatsen overkapping 2019-X0900

Overloop 50 27-08-2019 vervangen handelsreclame OLO 4602579

Deltaweg 2B 28-08-2019 plaatsen reclame (canopy) OLO 4599919

Kruipheide 17 t/m 37  28-08-2019 oprichten 18 woningen OLO 4527571

oneven en Bezemheide 3 t/m 15 oneven (heiakker, fase 2e) 

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

Singravendreef 24 22-08-2019   plaatsen overkapping OLO 4603617

Vossenbeemd 117 -  23-08-2019  plaatsen slagboom OLO 4604489

sluis Varenschut 

Julianalaan 45 23-08-2019  plaatsen zonnepanelen OLO 4610431

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

Slegersstraat 2A aanvraag brandveilig gebruik dagopvang peuterwerk OLO 4512717

Slegersstraat 2A melding brandveilig gebruik  OLO 4513249

Straakvense Bosdijk 25 plaatsen dakkapellen OLO 4592791

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

Kanaaldijk N.O./ 20-08-2019     Intocht Sint Nicolaas Helmond 2019 2019-02495

Markt en optocht   (17-11-2019) 

Icarusstraat 35 25-08-2019     Team Holzken Kickboksgala  2019-02513

  (23 en 24 november 2019) 

Recreatieplas Berkendonk 26-08-2019     Berkendonkfestival 2020  2019-02514

   (19 t/m 21 juni 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.



• 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 vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
De volgende aanvragen zijn in de afgelopen  weken  verleend:

Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Casino Admiral  Steenweg 17 aanwezigheidsvergunning 34029256/

Holland B.V.  speelautomaten 29-07-2019

Fletcher Hotel  Scheepsboulevard 2  drank- en horecawetvergunning 34038533/

Exploitaties B.V.     26-08-2019

Collins Foods Netherlands  Deltaweg 2 exploitatievergunning 34090463/

Limited     26-08-2019

Roos & Snor VOF  Marktstraat 42 drank- en horecawetvergunning 34045687/

     26-08-2019

D’n Hap en d’n Tap Bernadettestraat 9 exploitatievergunning 34104618/

     21-08-2019

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

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

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: Adriaans-Moeskops

Datum ontvangst: 20 mei 2019

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Mourik Groot-Ammers BV heeft, namens Elis Nederland B.V., een verzoek ingediend 

tot het instemmen met het evaluatieverslag van de grondsanering die op de locatie 

Montgomerystraat 12 (Berendsen Textiel Services) te Helmond heeft plaatsgevonden 

(locatiecode: AA079402170).

Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het ingediende evaluatieverslag 

van de grondsanering.

Inzage 

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

betrekking hebbende stukken zijn tot 10 oktober 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 

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

en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ 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 voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Wet bodembescherming (Wbb)
concept besluit ingevolge artikel 39/40 Wbb

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen 

met het bodemsaneringsplan voor de locatie Mierloseweg 14 te Helmond (locatiecode: 

AA079403135).

Het College van B&W is voornemens te besluiten om in te stemmen met het ingediende 

saneringsplan.

Inzage 

Het besluit wordt voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Dit betekent dat het besluit 

pas genomen wordt nadat belanghebbenden een mening hebben kunnen geven over het 

concept van het besluit. Het concept besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn 

vanaf 4 tot 18 september 2019 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.

Zienswijze

Tot 18 september 2019 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerp besluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, p/a cluster Milieu, Postbus 950, 5700 AZ Helmond 

of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan op 

werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur worden gebeld naar telefoonnummer (0492) 58 76 30, 

om een afspraak te maken bij cluster Milieu.

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 volgende bestemmingsplan: 

Brouwhuis  – Elbeplantsoen (percelen 1656 – 1657).  Het betreft de bouw van 20 woningen;

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 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.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 4 september 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.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Bekijk het programma: www.campusdebraak.nl/kickoff

KICK OFF!
ZONDAG 6 OKTOBER
10:00 UUR TOT 14:00 UUR

KOM EN BELEEF DE TOEKOMST 
VAN CAMPUS DE BRAAK

SPORT & SPEL, CLINICS, WORKSHOPS...


