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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

Doe nú nog een aanvraag voor het 
Duurzaamheidsfonds

Het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Helmond is nog beschikbaar tot eind 
2020, dus mocht u nog plannen voor verduurzaming hebben, zorg er dan voor 
dat u nog op tijd een aanvraag doet. De gemeente neemt de aanvraag snel in 
behandeling, zodat u na akkoord, dit jaar nog uw project kunt uitvoeren.

Via het Duurzaamheidsfonds kunt u een beroep doen op een subsidie tot 
maximaal € 50.000. Met het fonds heeft de gemeente de afgelopen jaren 
groene of duurzame initiatieven en projecten van inwoners gestimuleerd. 
Daarnaast biedt het fonds ook budget voor ondernemers die hun bedrijfsterrein 
willen vergroenen én voor sportverenigingen die hun accommodatie 
willen verduurzamen. Voorbeelden van initiatieven die een bijdrage uit het 
duurzaamheidsfonds hebben gekregen:

• Verduurzamen van sportpark door Tennisvereniging ‘t Trambaantje
• Project voor bewustwording van waterbesparing bij basisschoolkinderen
• Vergroenen van het bedrijfsterrein met aanleg van biodiversiteitsveld 
 door Manders Totaal

Kijk voor meer informatie op: www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden 
en doe er nog dit jaar uw voordeel mee. 

Gratis aansluiting glasvezel voor alle inwoners 
van aangelegde wijken

Gemeente Helmond is hard bezig om heel Helmond te voorzien van glasvezel. 
Wijk voor wijk wordt een snel en betrouwbaar glasvezelnetwerk aangelegd. 
Zes Helmondse wijken zijn nu aangelegd en twee wijken volgen nog. Glasvezel 
Helmond BV heeft nu een speciale actie voor alle inwoners van de wijken waar 
glasvezel is aangelegd. Zij hebben tot en met 15 januari 2021 de mogelijkheid 
om gratis glasvezel (ter waarde van 198 euro) in huis te krijgen, ook al zijn de 
graafwerkzaamheden in hun wijk afgerond. Dit geldt voor bewoners van de 
wijken Dierdonk, Warande, Helmond-Noord, Stiphout, Rijpelberg en Brouwhuis. 
Aanmelden kan via www.glasvezelhelmond.nl. Hier vindt u ook meer informatie 
over overstappen op glasvezel.

Voordelen van glasvezel 
Thuiswerken, online onderwijs, streamen en gamen: in ons dagelijks leven zijn 
we steeds meer online. Snelle, stabiele en veilige verbindingen zijn dan prettig én 
belangrijk. Via glasvezel krijgen Helmonders de mogelijkheid voor stabiel internet, 
televisie en telefoon. Maar ook zijn er al verschillende maatschappelijke diensten 
beschikbaar via glasvezel, zoals huis- en brandbeveiliging, ondersteuning 
van ouderen en hun mantelzorgers en zorg-op-afstand vanuit het Elkerliek 
ziekenhuis. Kijk voor meer informatie hierover op www.helmond.nl/glasvezel. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 24 november 2020 en 
8 december 2020. De 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 (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Havenweg hoek  28-10-2020 plaatsen ondergrondse OLO 5554581

Kanaaldijk NO, Sectie G551, 1786  afvalcontainers

Sectie I 2112  30-10-2020 wijziging bestemmingsplan OLO 5562379

(Noordwesthoek), De Weef  tbv realiseren woningen 

Maisdijk 9 02-11-2020 tijdelijke bebouwing ivm  OLO 5567585

  voorschriften rivm 

Hertelaan 11 03-11-2020 plaatsen poort achterom OLO 5570471

Bakshoeve 13 04-11-2020 oprichten veranda OLO 5572409

Hoogeindsestraat  04-11-2020 maken uitweg OLO 5572371

2-4-4A-6-6A-6B-6C-6D t/m 24 -24A, 38 t/m 60, 70 t/m 76, 82 t/m 88-88A, 92 t/m 112 (even) 

Amijsdonk 8 04-11-2020 plaatsen dakkapellen voor- en  OLO 5574147

  achterzijde 

Aarle-Rixtelseweg 78A 05-11-2020 oprichten woning OLO 5575507

Overhorst 5 04-11-2020 verbouwen woning OLO 5570713

Reggestraat 30 06-11-2020 vergroten woning OLO 5579879

Aarle-Rixtelseweg 107 06-11-2020 plaatsen tent OLO 5581161

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

Abdijlaan 12 -  02-11-2020 plaatsen overdekt terras OLO 5452759

kadastraal E 3442 

Citroenvlinder 9 02-11-2020 aanvraag verbreden uitweg OLO 5450843

Citroenvlinder 11 03-11-2020 veranderen uitweg OLO 5491649

Dierdonklaan 50 03-11-2020 vergroten woning met aanbouw OLO 5345955

Singravendreef 16 03-11-2020 vergroten woning OLO 5483475

Markestrijp 50, 50A en 50B 03-11-2020 oprichten woningen en maken uitweg OLO 5312853

Meidoorn 3 05-11-2020 uitbreiden woning (dakopbouw) OLO 5446077

Hoenshoeve 1 05-11-2020 maken uitweg OLO 5515017

Vlierdensedijk 91 06-11-2020 plaatsen chalet OLO 5460821

Binderseind 21 06-11-2020 toevoegen bestemming sportschool OLO 5000657

Bindersestraat 13 09-11-2020 transformatie pand naar 10  OLO 5356467

  appartementen

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Sectie I 2112    13-11-2020             25-12-2020                  wijziging OLO 5562379

(Noordwesthoek), De Weef                        bestemmingsplan tbv

                        realiseren woningen

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen 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 indienen

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).

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

Churchill-laan 52 10-09-2020 uitbreiding bedrijfspand OLO 5431049

Mommersdonk 14 16-09-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5453243

Dorpsstraat 32 18-09-2020 modernisering telecommunicatie  OLO 5460457

  installatie 

Tolpost 1 23-09-2020 modernisering telecommunicatie  OLO 5469691

  installatie 

Beemweg (ong) sectie F 242 02-10-2020 plaatsen keerwanden OLO 5492945

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



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

Vossenbeemd 120 verzoek afwijken bestemmingplan OLO 5456385

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

Wilhelminalaan 4 02-11-2020  kappen 2 bomen OLO 5462307

Bakelsedijk 82 05-11-2020  maken uitweg OLO 5547817

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Gerwenseweg 52 (locatiecode AA079409457)

Melder: Adriaans Vastgoed B.V.

Datum ontvangst: 30 oktober 2020

Categorie sanering: immobiel

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Mierloseweg 234-236 (locatiecode AA079401537)

Melder: Jumbo Vastgoed bv

Datum ontvangst: 3 november 2020

Categorie sanering: immobiel

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “Centrum II - woontorens Burgemeester 
Geukerspark” 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning “Woongebouw De Weef” in het Burgemeester 

Geukerspark. Deze waarden bedraagt maximaal 56 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge 

van de Kanaaldijk N.W.
 

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 13 november 

2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 

35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak 

telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak. 
 

Zienswijzen 

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder woongebouw De Weef. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag 

t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen naar 

telefoonnummer 14 0492.

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:
 

Used Parts & Metals B.V., Engelseweg 233 te Helmond.

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.
 

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (5 november 2020) 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 ook digitaal bezwaar maken via www.helmond.nl/bezwaar. 
 

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 om voorlopige voorziening. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden 

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

• 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 12 november 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.

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

Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten (artikel 3 Wvg) 
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond maken op grond van artikel 7, lid 1, 

van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad ingevolge het bepaalde in 

artikel 3 Wvg op 9 november 2020 heeft besloten, vier percelen, kadastraal bekend gemeente 

Helmond sectie T nummers 4381, 4382, 4543 en 4555, aan te wijzen als gronden waarop de 

artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.  
 

Inzage 

Het besluit van de raad, tezamen met de bijbehorende bijlagen, bevattende het kadastrale 

overzicht tekeningnummer 20.0182 en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de 

namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden alsmede overige relevante gegevens, is per 11 

november 2020 te bekijken via www.helmond.nl/voorkeursrecht. Wij adviseren u dit besluit 

digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie 

wilt raadplegen, plan dan een afspraak in. U kunt hiervoor contact opnemen met het Klant 

Contact Centrum via 14 0492.
 

Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen gedurende een termijn van zes weken, de dag na publicatie van deze 

bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Helmond, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of digitaal via www.helmond.nl/bezwaar). Het bezwaarschrift 

moet voorzien zijn van een dagtekening en van de naam en het adres van de indiener. Verder 

dienen aangegeven te worden het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden 

van het bezwaar.
 

Voorlopige voorziening

Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, kan/kunnen ook, op grond van 

artikel 8:81 Awb, verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als er 

sprake is van een spoedeisend belang. Uw verzoek voor voorlopige voorziening richt u dan aan: 

de president van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. 
 

Gevolgen  

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaar, wanneer deze de grond wenst te 

vervreemden, deze eerst aan de gemeente Helmond te koop dient aan te bieden. De eigenaar 

ontvangt een dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het 

besluit en gevolgen hiervan.  
 

Meer informatie 

Voor inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Helmond, 

afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, mevrouw N. Oranje, telefoonnummer: (0492) 58 75 98.

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.


