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• 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

Woninginbraak voorkomen
Het is ’s avonds weer vroeger donker. Daarmee is de periode aangebroken dat de 
meeste inbraken plaatsvinden. Met een paar simpele maatregelen verkleint u de 
kans op inbraak in uw woning. 

1. Doe deuren en ramen op slot. Ook als u maar even weg bent.
2. Laat verlichting aan als u er niet bent. Dat geeft de woning een bewoonde

indruk.
3. Doe nooit zomaar open voor onbekenden.
4. Let goed op uw buurt en bel bij verdachte situaties direct de politie via 112.

Heeft u vragen over het voorkomen van inbraak of wilt u meer weten over 
buurtpreventie of WhatsApp buurtpreventie in uw wijk, kijk dan op 
www.buurtpreventiehelmond.nl.

Bijeenkomst over speelruimte in Brandevoort, 
Stiphout en Warande
Inwoners van Brandevoort, Stiphout en Warande die graag meedenken over 
speelplekken en spelen in de wijk, zijn van harte welkom op een speciale 
bijeenkomst over dit thema.

Veel speelplekken in Helmond zijn verouderd. Daarom gaat de gemeente ze 
de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder, eigentijdser en 
avontuurlijker maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden om in de 
buitenlucht te bewegen, ontmoeten en ontdekken.

Wat is nodig?
Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets 
bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of 
zorgen? Kom dan naar de bijeenkomst.

Bijeenkomsten op 12 en 14 november
• De bewonersavond voor Stiphout en Warande is op dinsdag 12 november in

Zalencentrum De Smed (Dorpsstraat 40 in Stiphout).
• Voor Brandevoort is de avond op donderdag 14 november in blokhut

Scouting Brandevoort (Brandevoort 13a).

Beide bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open om 19.15 uur. 
De avonden starten met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid 
van de gemeente. Daarna gaan medewerkers van de gemeente, JIBB+ en 
LEV-groep graag met u in gesprek.

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.

Podiumbijeenkomst Wijkontwikkelingsplan 
Helmond Noord

Dinsdag 12 november houdt de gemeenteraad een podiumbijeenkomst over het 
wijkontwikkelingsplan Helmond Noord. Deze avond staat in het teken van het 
ophalen van input voor het wijkontwikkelingsplan Helmond Noord. Begin 2020 
start de gemeente namelijk met de ontwikkeling van dit plan. De bijeenkomst 
start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het ROC ter Aa, Keizerin Marialaan 
2. Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Wat kunt u van de avond verwachten? 
De avond start met een korte toelichting op het hier en nu; wat gaat er goed en 
wat gaat er minder goed in de wijk. Zowel op gebied van de inrichting van de 
wijk als op sociaal-maatschappelijk vlak. Daarna kunnen inwoners, organisaties 
en raads- en commissieleden hun kansen, wensen en zorgen inbrengen voor het 
wijkontwikkelingsplan.

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 
complete programma op helmond.raadsinformatie.nl. 

Evenementensubsidie? 
Dien uw aanvraag vóór 1 december 2019 in

Organiseert u in 2020 een evenement en wilt u daarvoor een 
evenementensubsidie bij de gemeente aanvragen? Zorg er dan voor dat deze 
uiterlijk vóór 1 december 2019 bij de gemeente ligt.

U kunt de aanvraag ook later indienen (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het 
evenement). Echter, de kans bestaat dan dat het beschikbare budget verdeeld is 
en er voor uw evenement geen geld meer beschikbaar is.

Aanvraag en projectplan
Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Vul dan het aanvraagformulier in. 
Dat vindt u op www.helmond.nl/evenementorganiseren. Daarnaast vraagt de 
gemeente u om een projectplan en een begroting. 

Beoordeling aanvraag
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag aan de 
hand van een beoordelingskader. Het beoordelingskader werkt op basis van 
een puntensysteem. Hoe meer punten een evenement scoort, hoe hoger de 
subsidiebijdrage kan zijn. 

Besluit subsidieverlening
De adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over 
het verlenen van evenementensubsidies. Het college beslist uiteindelijk of uw 
evenement voor subsidie in aanmerking komt en zo ja, voor welk bedrag.

Basisevenementen en wijkevenementen
Voor basisevenementen (Buitencarnaval, Koningsnacht/dag, Sinterklaasintocht) 
en evenementen die zich vooral richten op de inwoners van de wijken waarin ze 
plaatsvinden, geldt dat de subsidieaanvraag uiterlijk 12 weken voorafgaand aan 
het evenement ingediend moet zijn. Deze evenementen worden op een andere 
manier beoordeeld. 

Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen, de voorwaarden en de beoordeling van de 
aanvraag vindt u op www.helmond.nl/evenementorganiseren.



• 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 6 november 2019

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 12 november 2019 en 
26 november 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand 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:

Ruwe Putten 25-10-2019 oprichten woning met garage OLO 4693851

Kloosterstraat 38 26-10-2019 plaatsen carport OLO 4725265

Dennerode 22 28-10-2019 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 4740211

Adriana van den Dyckestraat  28-10-2019 oprichten woning OLO 4480843

kadastraal U 6895 

Ansemhoek 14 - HZ 34 25-10-2019 maken uitweg (zijde Ansemhoek) OLO 4736033

Hopmanstraat,  25-10-2019 verduurzaming woningen Straakven OLO 4727633

Luchtvaartplein en Zeppelinstraat 

Prov. weg N607  29-10-2019 kappen 1 boom (aan N607) 2019-X1296

(nabij hectometerpaal 1,21) 

Kromme Haagdijk 8 30-10-2019 verplaatsen uitweg 2019-X1299

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

President Rooseveltlaan,  24-10-2019 kappen 4 bomen OLO 4709919

Aarle-Rixtelseweg, Zwanenbeemd (wijk Warande) 

Houtse Parallelweg  24-10-2019 kappen 2 bomen OLO 4709939

(wijk West) 

Ansemhoek 14 24-10-2019 oprichten woning OLO 4565575

Kloosterweide 35 24-10-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4611605

Martinalidonk 7 en 9 25-10-2019 oprichten 2 CPO-woningen OLO 4637107

Molenven 5A 25-10-2019 (vervanging) huisvesting OLO 4564563

 hondenbrigade 

Kanaaldijk N.O. 82 29-10-2019 sloop EDAH gebouw (monument) OLO 4602221

Ansemhoek 14 - HZ 34 29-10-2019 maken uitweg (zijde Ansemhoek) OLO 4736033

Hazenwinkel kavel HZ30 31-10-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4397225

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

Grasbeemd 19 bouw vloer inpandig OLO 4585051

Barbara van Ravenschotstraat 1 oprichten woonhuis OLO 4488865

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

legging vanaf: legging tot en met: 

Postelstraat  07-11-2019 19-12-2019 herontwikkeling Annawijk OLO 4534341

15 t/m 29 oneven  (hofje)

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Zienswijzen 

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14 0492).

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.

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

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

Ansemhoek 7 03-09-2019 oprichten woonhuis OLO 4441989

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

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft het evaluatieverslag ingediend van de 

bodemsanering op de locatie Haaglaan – De Renne te Helmond (locatiecode: AA079408933). 
Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag. 

De bodemsanering is hiermee afgerond.

Inzage 

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 6 november tot 18 december 2019 in te zien bij cluster 

Milieu 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 

18 december 2019). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: 

Burgemeester en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt een 

bezwaarschrift digitaal indienen 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.

Aanwijzingsbesluit plaatsen (ondergrondse) inzamelvoorzieningen afval (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 29 oktober 2019 hebben 
besloten:

• De hoek Dortmunderkade-Kanaalboulevard aan te wijzen als locatie voor 2 ondergrondse 

inzamelvoorzieningen voor huishoudelijk restafval. 

• Twee locaties bij winkelcentrum de Bus (Nieuwveld Noord: 2 bovengrondse textielcontainers, 

2 ondergrondse glascontainer en Nieuwveld Zuid: 4 ondergrondse glascontainers, 

2 bovengrondse textielcontainer en 1 ondergrondse restafvalcontainer) aan te wijzen als 

locatie voor inzamelvoorzieningen voor afval. 

Kennisgeving Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Domino’s Pizza Helmond, De Plaetse 91 te Helmond.

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (29-10-2019) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. U kunt digitaal bezwaar maken via www.helmond.nl/bezwaar of neem 

contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen 

over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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.




