
Munckhof gaat leerlingenvervoer Helmond 
verzorgen

Gemeente Helmond heeft een nieuw vierjarig contract leerlingenvervoer 
gesloten met Taxibedrijf Munckhof. Dit bedrijf gaat vanaf het nieuwe schooljaar 
het leerlingenvervoer in Helmond verzorgen. 

In Helmond komen zo’n 350 kinderen in aanmerking voor leerlingenvervoer. 
Ouders/verzorgers van de leerlingen die gebruik (gaan) maken van het 
leerlingenvervoer, worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Nieuwe chauffeurs 
komen eerst kennismaken met de ouders en de leerlingen. Omdat Munckhof ook 
gaat samenwerkingen met de huidige onderaannemer Ehad, gaat er voor een 
deel van de kinderen weinig veranderen.  
Ondanks de tevredenheid met taxibedrijf Bergerhof moest de gemeente opnieuw 
aanbesteden. Het contract met Bergerhof dateerde uit 2012 en kon niet langer 
verlengd worden. In de openbare aanbesteding is vooral gekeken naar kwaliteit, 
maar ook de criteria prijs en duurzaamheid zijn meegewogen. Munckhof maakt 
vooral verschil op het gebied van duurzaamheid. Een derde van de voertuigen 
waarmee dit bedrijf de leerlingen gaat vervoeren, heeft elektromotoren op 
groene stroom.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De volgende vergaderingen van de welstandscommissie zijn op dinsdag 11 juni 
en dinsdag 25 juni 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering staan een dag voor de welstandsvergaderingen 
op www.helmond.nl/welstandscommissie. Ook 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.
 
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:

Gerwenseweg 24-05-2019 kappen 8 bomen OLO 4438567

Scheepsboulevard 2 23-05-2019 plaatsen reclame (op dak) OLO 4402107

tussen Baarstraat  24-05-2019 kappen 4 bomen OLO 4438839

en Kromme Haagdijk 

Kruipheide 4 27-05-2019 plaatsen dakkapel, vergroten garage OLO 4442629

Peelhof 63 24-05-2019 ontheffing bestemmingplan  2019-X0658

  i.v.m. kamerbewoning 

Zoete Kers 47 t/m 83 oneven 27-05-2019 aanleggen/wijzigen uitweg OLO 4443039

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

Mierloseweg 143  27-05-2019 oprichten 67 woningen OLO 3759119

t/m 149 oneven  en 41 appartementen (Parc Verde) 

Korte Dijk 8 28-05-2019 uitbreiding bedrijfspand OLO 4366573

Sleedoorn 27 28-05-2019 oprichten berging/ OLO 4271723

  overkapping en wellnessruimte 

Beukenhoutstraat,  28-05-2019 kappen dode bomen OLO 4371539

Limburghof, Raktpad, 

Calsstraat, Biesbosch, Heeklaan 

Blaakbeemden 7 29-05-2019 oprichten woning OLO 4297469

  en aanleggen uitweg

Raadsvergadering Voorjaarsnota
11 juni 2019

De gemeenteraad discussieert op dinsdag  11 juni over de Voorjaarsnota. Dat 
gebeurt in de raadzaal in Boscotondo. 

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2020. Die 
begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De 
begroting is min of meer het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. Het geeft aan 
welke inkomsten verwacht worden en waaraan de gemeente het beschikbare 
geld wil uitgeven. 

Iedereen is welkom
De vergadering begint op 11 juni om 13.00 uur. Iedereen is hierbij van harte 
welkom! Eerst geven alle fracties hun mening over de Voorjaarsnota en stellen 
vragen aan het college. 
Om 15.30 uur is er een pauze tot 17.00 uur. Na de pauze geven burgemeester en 
wethouders antwoord aan de raadsleden. 
Van 19.00 tot 20.00 uur is er opnieuw een pauze. Daarna wordt er gestemd 
of de Voorjaarsnota wordt vastgesteld en of er nog zaken gewijzigd worden. 
Raadsleden kunnen namelijk wijzigingen voorstellen via amendementen en 
moties.

Live volgen via internet
U kunt de raadsvergadering live volgen of op een later moment terugkijken. Kijk 
voor het online kijken op www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of 
kijk via de app Politiek portaal op uw tablet. U vindt daar ook een overzicht van 
alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies.

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.

Gemeente op Tweede Pinksterdag gesloten

Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni, zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel en Zorg & Ondersteuning.

U kunt op die dag de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een 
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl.

Avondopenstelling op dinsdag 11 juni
Omdat de Stadswinkel Tweede Pinksterdag gesloten is, verschuift de 
avondopenstelling naar dinsdag 11 juni. Die dag is de Stadswinkel open tot 19.00 
uur. U kunt alleen terecht op afspraak. Tijdens Pinksteren kunt u uw afspraak 
maken via www.helmond.nl. Hou er rekening mee dat deze avond snel vol 
gepland kan zijn.

Museum Helmond
Museum Helmond is op Eerste Pinksterdag en Tweede Pinksterdag geopend van 
11.00 tot 17.00 uur.

Post overheid digitaal

Wilt u uw post van de overheid voortaan digitaal ontvangen? Dat kan met de 
berichtenbox van MijnOverheid. 

In uw persoonlijke berichtenbox ontvangt u berichten over bijvoorbeeld 
gemeentelijke aanslagen, uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van 
uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u 
zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Ervaar het zelf en meld u aan met uw 
DigiD op www.mijnoverheid.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



• 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

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

Baritonstraat 5 slopen i.v.m. uitvoeren dakkapellen OLO 4415391

Havenweg 14 afsluiten zijkanten overkapping 2019-X0540

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Maisdijk 9 23-05-2019 uitbreiden productie  OLO 4437189

   met een derde lijn Geweigerde 

Wet bodembescherming (Wbb) 
Wijziging tenaamstelling beschikking bodemsaneringsplan

Bodem en Ontwikkeling Vastgoed B.V. heeft een verzoek ingediend tot wijziging van de 

tenaamstelling van de instemmingsbeschikking met het bodemsaneringsplan voor de locatie 

Marktstraat 27 te Helmond (locatiecode: AA079400378). Het College van B&W heeft besloten 

dat het besluit van 18 januari 2016 (kenmerk 880063/PB) op naam gesteld wordt van Bodem 

en Ontwikkeling Vastgoed B.V.

Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 juni 20196 weken ter 

inzage bij cluster Milieu op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. U kunt de 

stukken inzien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Inzage is alleen mogelijk 

op afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Indienen zienswijze
Tot 17 juli 2019 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het besluit schriftelijk 

of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze moet u richten 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 kunt u op 

werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (0492) 58 76 30, een afspraak maken 

bij cluster Milieu.

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

de Callenburgh 2 06-03-2019 verbouwing tot  OLO 4259808

  11-wooneenheden 

  op de 3e verdieping 

Havenweg 6 08-04-2019 dichtmaken zijkanten  2019-X0455

  overkapping (Café De Jongens) 

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

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het 

college over de plannen heeft beslist. 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Penningstraat 55 -  24-05-2019     Summerfestival (29 juni 2019)  2019-01843

parkeerplaats

Oude Torenstraat 24-05-2019     Apres skiparty en Punktholzer  2019-01844

  Bierfest (27 en 28 september 2019)

Troelstrastraat e.v. 21-05-2019     Voordeur-/garagesale Apostelwijk 2019-01802

  (25 augustus 2019)

Kloosterstraat (tussen 28-05-2019     startplaats Fietsvierdaagse  2019-01854

Dorpsstraat en Gasthuisstraat)    De Peel (9 t/m 12 juli 2019) 

Markt/Veestraat/  28-05-2019     koopzondag Beeldig Helmond 2019-01869

Smalle Haven  (30 juni 2019)

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Helmond 23-05-2019  Kennedymars Someren  2019-00657

  (6 en 7 juli 2019) 

Dorpsstraat 38 -  27-05-2019  Oldtimers bromfietsen (2 juni 2019) 2019-01675

Kloosterstraat, tussen 

Dorpsstraat en Gasthuisstraat

Troelstrastraat e.v. 27-05-2019  Voordeur-/garagesale Apostelwijk  2019-01802

  (25 augustus 2019) 

de Plaetse 42 29-05-2019  BRANDtastic Dance event  2019-00788

  (29 juni 2019) 

Automotive Campus,  28-05-2019  Publieksdagen ITS 2019-00511

Steenovenweg  European Congress 2019 (2 juni 2019) 

Speelhuisplein 2 29-05-2019  125-jarig jubileum Nedschroef B.V.  2019-01103

  (28 en 29 juni 2019) bedrijfsfeest/

  besloten feest

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Heibloemweg 1 27-05-2019  verwijderen asbesthoudende  OLO 3316715

  materialen gedeelte pand 

Heibloemweg 1 28-05-2019  uitbreiding bedrijfspand OLO 3240083

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Havenweg 20   24-05-2019   plaatsen 2 containers  2019-01760

  (27 mei t/m 12 juni 2019) 

hoek Noord  27-05-2019   bouwplaatsinrichting  2019-01577

Koninginnewal/Ameidestraat  (keet 25m2, container 15m2,  

    bouwkraan 21 m2, afrastering, steiger)

   (13 mei 2019 t/m 24 juli 2020)

Ameidewal 4D   29-05-2019   plaatsen hoogwerker (31 mei 2019) 2019-01868

 

   

 

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 5 juni 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.

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Hoe?
Doosjes: alleen de strips. 
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier. 

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.


