
Denk mee over innovatieve geluidsmaatregelen 
N279 

De provincie Noord-Brabant gaat de N279 tussen Veghel en Asten op een 
aantal punten aanpassen. Zo komt er rond Helmond een omleiding rond de 
wijk Dierdonk. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld het geluid. Graag 
hoort de gemeente hoe u de huidige geluidssituatie ervaart, hoe u tegen de 
toekomstige geluidssituatie aankijkt en wat uw ideeën zijn om geluidhinder 
te verminderen. 

Laat uw ideeën horen via een online platform
U kunt al uw ervaringen, ideeën, vragen en gedachten over innovatieve 
geluidsmaatregelen met de gemeente delen via een online platform. Alle reacties 
worden meegenomen in de verdere besluitvorming over de N279. Het online 
platform is te vinden op https://geluidmaatregelen-helmond.inbeeld.app/.   

Onderzoek naar extra geluidsmaatregelen
De provincie neemt alle vereiste maatregelen die nodig zijn om het geluid 
van de N279 terug te dringen. De gemeente Helmond onderzoekt of er nog 
extra innovatieve geluidsmaatregelen genomen kunnen worden bovenop de 
provinciale maatregelen.  

Wegwerkzaamheden Kennedylaan vanaf 29 
juni 

Het noordelijk deel van de John F. Kennedylaan is hard toe aan groot 
onderhoud. Wegwerkzaamheden op zo’n belangrijke ontsluitingsweg zorgen 
voor overlast voor het verkeer. De werkzaamheden stonden op de planning 
voor de zomer van 2021. Gemeente Eindhoven heeft besloten om de 
werkzaamheden eerder uit te voeren, omdat er door de coronacrisis minder 
verkeer op de weg is en er deze zomer geen evenementen plaatsvinden. 
 
Wegwerkzaamheden vanaf 29 juni
Op 29 juni start de aannemer met de wegwerkzaamheden op de Kennedylaan 
tussen de Sterrenlaan en de Tempellaan. De eerste twee weken werkt 
de aannemer op de oostelijke rijbaan. Vanaf maandag 13 juli starten de 
werkzaamheden op de westelijke rijbaan. Als alles volgens planning verloopt zijn 
de werkzaamheden op 26 juli klaar. De aannemer werkt van maandag tot en met 
zaterdag tussen 06:00 en 23:00 uur om de periode van overlast zo kort mogelijk 
te houden.
 
Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijft de Kennedylaan in gebruik voor doorgaand 
verkeer dat de stad uit gaat (richting A50). Verkeer vanaf de snelweg richting 
Centrum, Nuenen en Mierlo wordt omgeleid via de N2, Tilburgseweg en de Ring. 
Verkeer vanaf de snelweg richting Helmond wordt omgeleid via de A2/A67. 
Vanuit Veghel geldt een adviesroute via de N279 richting Helmond.

Meer informatie over de wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid vindt u op 
www.eindhoven.nl/kennedylaan. 

Reiniging straatkolken in Helmond

In de maanden juni en juli worden in Helmond de straatputjes (kolken) 
schoongemaakt.

De onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd om het riool schoon te 
houden en ervoor te zorgen dat het water goed wegstroomt. De firma Adriaans 
uit Mierlo voert de werkzaamheden uit. 

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

Probeer niet te krabben of wrijven. 

Geef bij uw melding duidelijk de locatie van de boom aan.

Melding maken van 
een nest met 
eikenprocessierupsen

U kunt een melding maken via 
www.helmond.nl/meldpunt. 
Kies voor ‘ongedierte’ en dan ‘eikenprocessierups’.

U kunt uw melding ook telefonisch 
doorgeven via 14 0492.

Geef bij uw melding duidelijk de locatie van de boom aan.

Het is voldoende om één keer een melding te maken van een nest van 
eikenprocessierupsen in een bepaalde boom.

 We geven de volgende locaties prioriteit: 
 fietspaden, scholen en 
 speeltuintjes.



 
Raadsvergadering
30 juni 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 juni. 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 
op uw tablet 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:
• Vaststelling bestemmingsplan Kaldersedijk 3
• Verkeersvisie fase 3/3
• Huis voor de Stad – Basisontwerp en investeringskrediet. 

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.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 07 juli 2020 en 21 juli 
2020. 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 online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag, 
(provincie Noord-Brabant) (1)

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Engelseweg 233 18-06-2020 beperkte milieutoets (obm)                    OLO 5253149 

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  

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx.  

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

Stephanusplein 69 22-06-2020 plaatsen overkapping OLO 5156401

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

Smirnoffstraat 36 19-06-2020  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5130123

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

Rayse Hei 1 31-03-2020 oprichten van een bijgebouw OLO 4620489

Gasthuisstraat 15 27-04-2020 realiseren dienstwoning OLO 4853317

Noord Parallelweg 41 24-04-2020 oprichten garage/loods OLO 5119721

Schoolstraat 7 28-04-2020 herbouwen opslagruimtes OLO 5125017

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

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

Braakweg 37 13-06-2020 realiseren van een gesloten  OLO 5134423 

  bodemenergiesysteem

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

Berkveld 19 16-06-2020 kap 7 bomen 2020-x0855

Acacia 25 15-06-2020 verbreden inrit OLO 5245937

Burgemeester Krollaan 66 16-06-2020 vergroten woning OLO 4798383

Kommavlinder 5 16-06-2020 verbreden uitweg OLO 5246983

Kommavlinder 1 16-06-2020 verbreden uitweg OLO 5127667

Karpaten 14 16-06-2020 oprichten overkapping OLO 5238095

Acacia 25 15-06-2020 verbreden uitweg naar 4,50 meter OLO 5245937

Hortsedijk 52 16-06-2020 kappen boom OLO 5246909

Vuurvlinder 9 16-06-2020 verbreden uitweg naar 4,50 meter OLO 5249527

Boerhaavelaan  17-06-2020 kappen bomen OLO 5250321

(G 2619 en G 3018)  

Braaksestraat 6 12-06-2020 maken uitweg  2020-x0878

Markt 46-48 18-06-2020 verbouwen winkel en oprichten  OLO 5253499 

  5 appartementen  

de Hoefkens 2A 18-06-2020 uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw OLO 5255061

Bachlaan/Warande 18-06-2020 kappen 1 boom OLO 5254873

hoek Swalmstraat/ 18-06-2020 kappen 1 eik OLO 5253939 

Haringvlietpad   

Kasteel-Traverse,  18-06-2020 kappen 3 bomen OLO 5253775

Weth. Ebbenlaan &Torenstraat (binnenstad)   

Heikantseweg en  18-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254269

Heikantsebeemd (Dierdonk)  

Raktpad en  18-06-2020 kappen 6 bomen OLO 5254497

Weg door de Rijpel (Rijpelberg)  

Trompstraat en  18-06-2020 kappen 3 bomen OLO 5254321 

Straakvense Bosdijk (Helmond Oost)  

Gerwenseweg (Stiphout) 18-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254557

Aposteldreef en 18-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254847

Barrierweg (‘t Hout)  

Rivierensingel, Haringvlietpad, 18-06-2020 kappen 10 bomen OLO 5254137  

Deurnseweg, Brevierpad, Weyerbeemd, Donkerstraat (Brouwhuis)  

Duizeldonksestraat,  18-06-2020 kappen 4 bomen OLO 5254415

Rochadeweg Korendijk (Industriegebied Zuid)  

de Groene Loper 18-06-2020 oprichten woning OLO 5077021

de Zellen 7 21-06-2020 plaatsen carport OLO 5260337

 

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

Burgm. Krollaan  15-06-2020 noodkap 2 moeraseiken OLO 5236547 

tpv nr’s 71 en 87  

Julianalaan 2 16-06-2020 wijziging brandcompartimentering 2020-x0300

Broekwal 99 17-06-2020 interne verbouwing OLO 5184423

Spaanseweg 9 17-06-2020 verbouwing woning OLO 5209369

Kommavlinder 1 18-06-2020 verbreden uitweg OLO 5127667

Kommavlinder 5 18-06-2020 verbreden uitweg OLO 5246983

Hortsedijk 21 19-06-2020 vergroten woning (legalisatie) OLO 5233971

van Leeuwenhoeklaan 27 19-06-2020 maken uitweg 3,00 meter OLO 5189597

Damhertlaan  22-06-2020 gewijzigd uitvoeren oprichten OLO 5240157

Sectie X 1815,1816, 1820, 1822  3 woningen  

Bachlaan/Warande 22-06-2020 kappen 1 boom OLO 5254873

Duizeldonksestraat,  

Rochadeweg Korendijk 22-06-2020 kappen 4 bomen OLO 5254415

(Industriegebied Zuid)  

hoek Swalmstraat/ 22-06-2020 kappen 1 eik OLO 5253939

Haringvlietpad  

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

Mahoniehoutstraat 38 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5133895

Heithoeve 6 vergroten woning met overkapping OLO 5199529

Bosbes 24 vergroten woning met overkapping OLO 5192507

Markt 46-47-48 herontwikkeling winkel met bovenwoning  OLO 5180061 

 naar kleine winkel en 7 appartementen-studio’s 

Smirnoffstraat 36 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5130123

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

Spechtstraat 10 16-06-2020  vergroten woning OLO 5237757

Sjef van Schaijkstraat 19 19-06-2020  plaatsen rolluiken en zonnepanelen OLO 5206983 

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:

Spirotech B.V. Churchill-laan 52 de uitbreiding van het bedrijf met de  

      bedrijfshal Marshallstraat 1.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• 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

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



• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 25 juni 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

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

Limburghof 28 17-06-2020  plaatsen afdakje, kappen 2 bomen  OLO 6625 D

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Van Bussel, B.G.A.   26-09-1984

Van der Vorst, C.J.M.   30-07-1965

Bialik, J.E.   19-08-1983

Murek, P.M.   07-04-1993

Gagatek, P.W.  14-03-1969

Menten, J.J.R.  08-10-1947

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Vierbergen, T.  29-10-1993

El Maadori, S.   03-02-1992

Jhorai, P.A.F.   12-03-1972

Nagrodzka, S.A.  14-06-1991

Jouna, R.  27-01-2001

Mizerski, M.  12-10-2016

Mizerski, R.  07-10-1989

Ševekoviené, R  26-05-1969

Dielissen, J.C.L.  12-09-1990

Bolejko, M.W.  11-10-2003

Ivas, I.M.   28-12-1990

Zuliani, A.  27-07-1996

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Beemdweg - Keersluisweg (locatiecode AA079408913)

Melder:  Gemeente Helmond / Stadskantoor gemeente Helmond

Datum ontvangst: 11 juni 2020 

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: Sportpark de Braak (locatiecode AA079409120)

Melder: gemeente Helmond, afdeling IBOR

Datum ontvangst: 16 juni 2020

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

• Dagelijks een verbod tot inrijden in te stellen over het gedeelte Steenweg van de Kromme 

Steenweg tot aan de Kanaaldijk tot 1 november 2020.    

Meer informatie 

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. 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. 0492-58 7588. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: 

- James Ensorlaan 24 (VKB 2024)  

Meer informatie 

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-58 7588. 

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Hoek Hoofdstraat – St. Antoniusweg

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

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Hoek Hoofdstraat – St. Antoniusweg met ingang van 26 

juni 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan maakt de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk en tevens de omzetting van 

een bedrijfswoning naar burgerwoning. 

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1300BP200009-1000. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in 

te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak in. U 

kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492. De digitale versie van  

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ’t Hout – Hoek Hoofdstraat – St. Antoniusweg. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het telefoonnummer 14 0492.

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.


