
Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 14 mei 2019 en 28 mei 
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergaderingen zijn 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. 

Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

De commissievergaderingen starten met een gezamenlijk gedeelte over de 
Bestuursrapportage 2019. Aanvang 19.00 uur, in de raadzaal.

Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 14 mei, 19.45 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Kadernota Sociaal Domein
2. Kindvriendelijke stad  

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 14 mei, 19.45 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Fusie Omroep Helmond en Ditisonzewijk.
2. Scenario’s alternatieve infill kunstgrasvelden.

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

Bekendmakingen

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

Goorwal 16 26-04-2019 kappen boom OLO 4375467

Rupelstraat 26 27-04-2019 oprichten berging OLO 4363579

Rode Beemden 26 29-04-2019 vergroten woning OLO 4064949

Breedijk 25 29-04-2019 uitbreiding bedrijfspand OLO 4376847

Sleedoorn 27 29-04-2019 oprichten berging/overkapping OLO 4271723

  en wellnessruimte

diverse locatie Dierdonk 25-04-2019 plaatsen zes tijdelijke OLO 4372685

  informatieborden Dierdonk

Plesmanlaan 96 30-04-2019 plaatsen carport OLO 4383281

Brandevoort 29-04-2019 oprichten woning en OLO 4297469 

Blaakbeemden kavel BR 57  aanleggen uitweg

Past van Leeuwenstraat 51-67 30-04-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan 2019-X0531

Zijdevlinder 1 23-11-2018 maken uitweg 2019-X0532

Rivierensingel 104 26-04-2019 verplaatsen woonwagen 2019-X0533

Havenweg 8-12-14 29-04-2019 afsluiten zijkanten overkapping 2019-X0541

Havenweg 14 29-04-2019 afsluiten zijkanten overkapping 2019-X0540

Tolpost 8 30-04-2019 transformatie pand naar OLO 4385419

  3 appartementen

Lammersdonk 6 02-05-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4388261

Ruwe Putten 3 30-04-2019 huisvesting migranten OLO 4383301

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

Ieder kind verdient het om mee te doen

Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo 
breed? Dan kunt u een beroep doen op het Kindpakket. Vanuit het Kindpakket 
worden onder andere schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor sport- of 
muziekles, zwemles en tal van andere zaken vergoed. Zo kunnen deze kinderen 
ook meedoen, hun talenten ontdekken en werken aan hun zelfvertrouwen net 
als hun leeftijdsgenootjes.

Louis Nguyen is één van de vrijwilligers bij Stichting Leergeld Helmond. Hij voert 
onder andere intakegesprekken. Hij komt daarvoor bij mensen thuis. ‘Het zijn 
vaak positieve gesprekken, het is belangrijk om de mensen goed aan te voelen. 
Als we de ouders erop kunnen wijzen dat we het voor de kinderen doen, dan 
stellen ouders zich makkelijker open tijdens een gesprek en leggen ze duidelijk 
uit wat ze zouden willen. We bieden ondersteuning en willen de drempel zo laag 
mogelijk houden’. Benieuwd naar het verhaal van Louis Nguyen? Ga dan naar 
www.leergeld.nl/helmond.

Stichting Leergeld Helmond voert namens de gemeente Helmond het Kindpakket 
uit.

Starthandeling en naamswijziging Havenpark op 
dinsdag 21 mei 

De werkzaamheden aan het Havenpark gaan nu echt beginnen. Een grote wens 
van veel inwoners en ondernemers gaat hiermee in vervulling: een prachtig park 
in het centrum van onze stad. De start van de werkzaamheden is ook het officiële 
moment voor de naamsverandering. Het park gaat verder als Burgemeester 
Geukerspark.

Graag viert de gemeente dit moment samen met alle betrokkenen. U bent 
daarom van harte uitgenodigd om op dinsdag 21 mei 2019 vanaf 17:30 uur deze 
mijlpaal samen te markeren in het Havenpark. Bent u erbij?



• 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 8 mei 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.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag, 
(provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Ringdijk 2 29-04-2019 vervangen 2 opslagtanks OLO 4260580

  voor 4 kleinere opslagtanks

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. 

Voor de volledige publicatie van de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u 

kijken op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen. 

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

de Jongstraat 7 vergroten uitweg OLO 4259398

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Caratpaviljoen,  25-04-2019  Carat-concerten 2019 2019-01085

Warandepark  (5 mei t/m 29 september, zondagen)

Lage Dijk 13 27-04-2019  Hotspot DTW 2019 Franke  2019-00509

  Nederland BV (24 en 25 mei 2019) 

Hoogeindsestraat en  30-04-2019  Oliemolense Snuffelmarkt 2019-00195

Zandstraat  (19 mei 2019)

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.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Enexis B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag van 

de uitgevoerde graafwerkzaamheden nabij Kerkstraat 41 en 41a te Helmond (locatiecode: 

AA079408348). Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het 

evaluatieverslag van de deelsanering.

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 8 mei tot 19 juni 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 7630.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 19 

juni 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. 

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

TNO, Automotive Campus 25 te Helmond.

Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen, OLO-nummer 3898375. 

De verandering betreft het realiseren van extra opslagvoorzieningen.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 mei 2019 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. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 

088-3690455.

Bezwaar

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (2 mei 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. 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 totdat er 

een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening. Een verzoek om een 

voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

Lage Dijk 31 08-03-2019 vergroten bedrijfspand OLO 4263576

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

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

1. geslotenverklaringen in beide richtingen in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders 

 van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van borden en afzethekken op de onderstaande 

 wegen dan wel weggedeeltes:

 a. Steenovenweg;

 b. Panovenweg;

 c. Stapelovenweg;

 d. Gasthuisstraat, tussen Steenovenweg en Schootense Dreef;

 e. Schootense Dreef, tussen Schootentse Dreef en Gasthuisstraat;

 f. Vlamovenweg;

 g. Tunnelovenweg;

 h. Ringovenweg;

 i. Veedrift, tussen Vogelzang en Gasthuisstraat;

 j. Veedrift, tussen Schootenseweg en Gasthuisstraat;

 k. Venstraat, tussen Venstraat en Schootenseweg;

 l. Leemkuilenweg, tussen Vogelzang en Veedrift;

 m. Vogelenzang, tussen Leemkuilenweg en Veedrift;

 n. Tunnelovenweg;

 o. Schootense Dreef, tussen Vlamovenweg en Schootenseweg;

 p. Schootense Loop, tussen Gasthuisstraat en Hortsedijk;

2. de in sub 1 genoemde verkeersmaatregelen van kracht te laten zijn van vrijdag 24 mei van 

 19.00 tot 25 mei 00.15 uur of zoveel korter of langer indien noodzakelijk; 

3. de verkeersborden en afzethekken te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit 

 behorende situatietekening.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk kenbaar maken. 

U kunt een bezwaar-schrift indienen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. 

Het bezwaar¬schrift kunt u 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. Ook kan het bezwaar digitaal worden ingediend via 

www.helmond.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

be-zwaarschrift 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 ver-zoek stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 

90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt 

griffierecht geheven.

Nadere 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. E. de Haan, tel. 0492-587605.

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


