
Op de koffie bij de wethouder 

 Oktober

Helmond West: donderdag 3 oktober van 19.30 tot 20.30 
uur in Wijkhuis Westwijzer

Centrum: 

Binnenstad: 

Dierdonk: 

donderdag 10 oktober van 19.30 tot 20.30 uur 
in Buurthuis Sint Anna

woensdag 23 oktober van 19.00 tot 20.00 uur 
in ’t Huukske  

donderdag 24 oktober van 19.30 tot 20.30 uur 
in Parkzicht 

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

Vergaderingen welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 1 oktober 2019 en 15 
oktober 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 ligt de agenda 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. 

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

Wilt u energiezuiniger wonen?

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een beter milieu? Dat kan met de duurzaamheidslening van de 
gemeente Helmond.

Advies over duurzame maatregelen voor uw woning 
Wilt u liever eerst meer informatie inwinnen over de energiebesparende 
maatregelen die u kan nemen? Dan kunt u een van de gratis informatieavonden 
bezoeken van het Energiehuis Helmond. Bijvoorbeeld de informatieavond over 
zonnepanelen op je woning (maandag 30 september), warmtepomp (dinsdag 15 
oktober) of de thema-avond ‘leer je woning kennen’ (dinsdag 29 oktober). Wilt u 
zich aanmelden voor een van de informatieavonden? Ga dan naar 
www.energiehuishelmond.nl. 

Aanvragen van de duurzaamheidslening 
Het energiezuinig maken van uw woning is een investering. Om u daarin 
tegemoet te komen is er de duurzaamheidslening. Een lening tegen gunstige 
voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw 
woning financiert. De duurzaamheidslening kan bijvoorbeeld worden gebruikt 
voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of 
bodeminstallatie. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. 
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie  en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening. 



• 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

Bekendmakingen

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 de volgende 

bestemmingsplannen: 

1.  Stiphout – Rootakkers. Het betreft de bouw van maximaal 50 woningen op het terrein van   

     een werf en (voormalige) timmerwerkplaats aan de Rootakkers 7 – 13.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid 

wordt geboden op het moment dat de ontwerpbestemmingsplannen hiervoor gereed zijn en 

ter inzage kunnen worden gelegd. Dit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad 

Traverse en op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt 

gesteld advies uit te brengen over het voornemen om deze bestemmingsplannen voor te 

bereiden.

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 bestemmingsplan 

Brandevoort – Kaldersedijk 3. 

1.  Het plan betreft de omzetting van een bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning en de 

      realisatie van twee ruimte-voor-ruimte kavels voor twee vrijstaande 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 wordt bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse en op 

www.helmond.nl . Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

uit te brengen over het voornemen om deze bestemmingsplannen voor te bereiden.

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

Rivierensingel 748 10-09-2019 oprichten bijgebouw OLO 4646621

Dierdonkpark 10 11-09-2019 vervangen gevelbeplating,  OLO 4646955

  plaatsen pv-panelen 

Dierdonkpark 10 12-09-2019 plaatsen reclame OLO 4649899

Breedijk 23 11-09-2019 wijzigen gevel 2019-X1080

Vlierdense Bosdijk 11 12-09-2019 vergroten woning OLO 4651801

Bosbes 2 12-09-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4651735

Eifel 14 12-09-2019 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 4651439

Wolfstraat 101-103 13-09-2019 opsplitsen pand in 2 appartementen OLO 4653691

Laan door de Veste  12-09-2019 kappen 4 bomen OLO 4651081

(perceel U 5593) 

Heistraat 97 16-09-2019 plaatsen 2 reclameborden 2019-X1104

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

Julianalaan 2 24-07-2019 vergroten brandcompartimenten OLO 4564491

Generaal Snijdersstraat 40 22-07-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4560615

Automotive Campus 12-06-2019 oprichten onderwijsgebouw OLO 4472079

Mierloseweg 309 28-05-2019 wijzigen voorgevel OLO 4448197

Ansemhoek 14 24-07-2019 oprichten woning OLO 4565575

Beugelsplein 09-07-2019 oprichten 44 appartementen  OLO 4497339

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

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

Centrum 13-09-2019  Bluesroute Helmond  2019-02376

  (25 t/m 27 oktober 2019) 

terrein hoek Mierloseweg/ 18-09-2019  Tweedehandsmarkt  2019-02262

de Hoefkes

 

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.

 

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

Evertsenstraat 15 17-09-2019 plaatsen reclame OLO 4564469

Hoenshoeve 1 18-09-2019 oprichten woning OLO 4559537

Laan door de Veste  19-09-2019 kappen 4 bomen OLO 4651081

(perceel U 5593) 

Vastgesteld bestemmingsplan “ Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse 
Dreef”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 10 september 2019 het bestemmingsplan 

Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 26 september 2019  gedurende zes weken ter inzage. 

Het betreft de realisatie van drie ruimten voor kavels waarop drie vrijstaande woningen 

gebouwd kunnen worden. Een kavel krijgt een directe bouwtitel, de andere twee worden 

middels een wijzigingsbevoegdheid mogelijk gemaakt. 

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1700BP180137-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van 

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepsschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 27 september 2019 gedurende 

zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

•  belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

•  belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig    

    zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de 

beroepstermijn. 

Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is 

van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een 

schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. 

In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing is 

genomen over het verzoek.  

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

•  Eenrichtingsverkeer aan te brengen op de Honoriusstraat, door het plaatsen van de borden. 

•  Een drietal parkeerplaatsen ter plaatse van de entree naar het parkeerterrein Natuurpoort te 

    wijzigen in een tweetal algemene gehandicaptenparkeerplaatsen.

Mogelijkheid van bezwaar

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

termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan 

met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

dient verstuurd te worden aan de 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. U kunt ook het bezwaarschrift ook digitaal indienen via 

www.helmond.nl.

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

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, een 

voorlopige voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift 

stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook 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. 0492-587585.

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



• 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 25 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.

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

Holterbergweide 31 legaliseren tuinhuis OLO 4579877

Havenweg 26 plaatsen reclame OLO 4436129

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

Steenweg 23   13-09-2019   plaatsen steiger (12m2),  2019-02499

  kraan (8m2) en container (8m2)  

  (21 t/m 25 oktober 2019)

Noord Koninginnewal 7   13-09-2019   bouwplaatsinrichting (64m2)  2019-02567

   (18 september 2019 t/m 27 april 2020)

Utrechtplein 10   18-09-2019   plaatsen 2 containers (7m2),  2019-02605

  bouwkeet (8,5m2), dixi (1m2) 

  (30 september 2019 t/m 1 november 2019)

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

Grasbeemd 2 / Varenschut 18 11-09-2019     Familie Open Dag (5 oktober 2019) 2019-02606

terrein hoek Mierloseweg/ 06-07-2019     Tweedehandsmarkt 2019-02262

de Hoefkes   (29 september 2019) 

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.

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: Zuid Koninginnewal 13, Kerkstraat (locatiecode AA079400610)

Melder: Hendriks Coppelmans Ontwikkeling BV

Datum ontvangst: 18 september 2019

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

Plato Group B.V        Haverdijk 5 te Helmond Uitbreiding drukactiviteiten en afbouwen opslag 

gevaarlijke stoffen.

Kapmeldingen (1)
Sportpark Espendonk: het kappen van 2 eiken. De bomen worden gekapt vanwege de aanleg 

van een aarden wal. Hierdoor kunnen deze bomen niet gehandhaafd blijven. Er wordt nieuwe 

aanplant gerealiseerd na aanleg van de wal.

Swertpoellaan: het kappen van 14 bomen. Aan de Swertpoellaan worden nieuwe woningen 

gerealiseerd. Hierdoor kunnen deze bomen niet ingepast worden.

Kanaalboulevard: het kappen van 1 esdoorn. De boom wordt gekapt vanwege de aanleg van 

een ondergrondse afvalvoorziening. Hierdoor kan deze boom niet gehandhaafd blijven.

Voor het kappen van deze bomen is geen ontheffing vereist. Ook is het niet mogelijk officieel 

bezwaar te maken.

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.

een sport beoefenen  op muziekles gaan  

Ieder kind verdient het 
om mee te doen!

Met behulp van het Kindpakket 

kunnen kinderen bijvoorbeeld:

schoolwerk maken 
op hun eigen laptop  
 

deelnemen aan het 
schoolreisje 
 

Bent u of kent u iemand die deze extra 
ondersteuning goed kan gebruiken?

Dien dan een aanvraag in bij 
Stichting Leergeld via: 
www.leergeld.nl/helmond


