
Klimaatdialoog voor inwoners op donderdag 
5 maart 
 
Heeft u de afgelopen zomer ook last gehad van hitte? Heeft uw tuin te lijden 
gehad onder de lange periode van droogte? Of heeft u juist wateroverlast 
gehad door harde regenbuien? We hebben steeds vaker te maken met extreme 
weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. Dat blijkt ook 
uit de zogenoemde klimaatstresstest die een kijkje in de toekomst van Helmond 
geeft als het gaat om het klimaat. 

Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen er wél voor zorgen 
dat onze omgeving extreem weer beter aankan. Denk bijvoorbeeld aan het 
aanleggen van meer groen dat zorgt voor verkoeling en een betere afvoer van 
water. Gemeente Helmond wil werken aan een klimaatbestendige stad en 
daarmee ook aan een prettige leefomgeving met veel aandacht voor groen. En 
daarbij heeft de gemeente hulp van inwoners nodig. 

Praat mee tijdens de klimaatdialoog op 5 maart 
Graag nodigt de gemeente u uit voor de Klimaatdialoog voor inwoners op 
donderdag 5 maart. We laten dan zien welke plekken in onze stad gevoelig zijn 
voor hittestress, droogte en wateroverlast. Ook willen we met u nadenken over 
oplossingen. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar in wijkgebouw De Fonkel,  
Prins Karelstraat 123. 

Wilt u meepraten over een klimaatbestendig en groen Helmond? Meld u dan aan 
voor de Klimaatdialoog inwoners via: www.allelichtenopgroen.nl/dialoog. 

 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 
Kortgeleden heeft iedere inwoner de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 
ontvangen. Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen, vraag dan 
kwijtschelding aan bij de gemeente.

Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u of kwijtschelding of een 
betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt 
krijgen bij het invullen van uw formulieren. U kunt de gemeente natuurlijk ook 
bellen via 14 0492.

 
Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 3 maart 2020 en 17 
maart 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 bijwonen dan kunt u dit doorgeven via 0492-587575
of via gemeente@helmond.nl.

Gemeentelijke kantoren gesloten tijdens 
Carnaval
Tijdens Carnaval zijn de kantoren van de gemeente gesloten op maandag 
24 en dinsdag 25 februari. De gemeente is op deze twee dagen telefonisch niet 
bereikbaar.

Stadswinkel
Omdat de Stadswinkel twee dagen gesloten is vindt er een extra 
avondopenstelling plaats in de Stadswinkel op woensdag 26 februari van 16.00 
uur tot 19.00 uur. 

Melding doorgeven
Wilt u tijdens Carnaval een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de 
weg, losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting, dan kan dat via 
www.helmond.nl.

SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jongeren kunnen in geval van een crisis met een jongere 
contact opnemen met SpoedvoorJeugd, telefoonnummer 088 – 0666 999. 
Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is 
alleen te bereiken voor crisissituaties.

Verkeersmaatregelen Carnaval

Tijdens Carnaval van 22 tot en met 25 februari zijn er diverse festiviteiten in 
Helmond. Zo zijn er optochten door het centrum van de stad, in 
Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis. Vanwege de optochten en festiviteiten zijn 
er wegen afgesloten. De wegafsluitingen en omleidingen staan aangegeven met 
verkeersborden. Op sommige punten is er begeleiding van verkeersregelaars. 
De Kanaaldijk Noord West (tussen de Havenbrug en het Frans Joseph van 
Thielpark) en de Steenweg (tussen de Kromme Steenweg en de Kanaaldijk 
Noord West) is al vanaf donderdag 20 februari tot en met woensdag 26 februari 
afgesloten. Voor meer informatie over wegafsluitingen kijk op 
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden. 

Ophalen van afval tijdens carnaval 

Het afval wordt tijdens carnaval op maandag 24 en dinsdag 25 februari gewoon 
opgehaald. Ook de Milieustraat aan de Gerstdijk 1 is geopend op de reguliere 
openingstijden. Op zaterdag van 8.30 – 16.00 uur en op maandag en dinsdag van 
13.00 – 17.00 uur. Voor meer informatie over de ophaaldagen van het afval in 
uw straat ga naar de website www.deafvalapp.nl of download ‘DeAfvalapp’ in de 
Google Play Store of de App Store.

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp
Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties en 
contactpersonen te maken krijgt.  Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd 
eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden? 
Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners 
helpen u. Gratis en onafhankelijk.

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de 
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast 
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of 

zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt. 

Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan. 
Op www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u de informatie over de 
verschillende organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere 
organisatie, dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met 

een organisatie voor cliëntondersteuning.

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



• 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
 

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

van Leeuwenhoeklaan 9 09-02-2020 vergroten woning OLO 4942425

Martinalidonk, Villa B, L54 07-02-2020 oprichten woning maken uitweg OLO 4939067

Tarbotstraat 27 11-02-2020 uitbreiding woning voorzijde OLO 4624985

Raktweg 42 06-02-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 4936831

  (berkendonk festival) 

Hazenwinkel kavel HZ 17  11-02-2020 oprichten woning en aanleggen  OLO 4674485

kadastraal U 7671  uitrit 

Broekwal 1 t/m19; 32 t/m 36;  11-02-2020 kozijnen- en dakrenovatie OLO 4946979

40 t/m 52; 53 t/m 57;   54 woningen

58 t/m 67; 69; 73 t/m 87;   

91 t/m 105; Leliestraat 1 en 5 t/m 11. 

Berkveld 19 16-01-2020 brandveilig gebruik OLO 4887197

Baroniehof 135 11-02-2020 kamerverhuur OLO 4949175

1e Indumaweg 7 11-02-2020 aanbrengen entresolvloeren 2020-X0186

Marktstraat 3A 12-02-2020 realisatie woning 2020-X0187

Citroenvlinder 1 12-02-2020 maken uitweg OLO 4951977

Acacia 25 12-02-2020 maken extra uitweg OLO 4926607

Citroenvlinder 3 13-02-2020 maken uitweg OLO 4954095

Citroenvlinder 5 13-02-2020 maken uitweg OLO 495442

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

Vossenbeemd 41 11-02-2020 renoveren voorgevel kantine OLO 4814559

Bachlaan 30 12-02-2020 plaatsen 3 palen t.b.v. bevestiging  2019-X1350

  beveiligingscamera’s                      

Ameidestraat 1A 13-02-2020 vestigen ijssalon OLO 4846887

van Leeuwenhoeklaan 9 13-02-2020 vergroten woning OLO 4942425

Steenweg 17 13-02-2020 wijzigen monumentale gevel  OLO 4399955

  inclusief gevelreclame 

U.N.O.-weg 7 13-02-2020 vergroten woning OLO 4808751

Mauritslaan 17 17-02-2020 vergroten woning OLO 4805611

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Berkveld 19      21-02-2020              03-04-2020                  Brandveilig gebruik OLO 4887197

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.

Zienswijze 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 Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14 0492).

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

Smalstraat 1 tm 185 oneven 04-11-2019 transformatie kantoorgebouw  OLO 4755253

  naar 93 appartementen 

Bakelsedijk 78 20-12-2019 transformeren pand naar  OLO 4841667

  2 woningen 

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

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

Sportpark Espendonk 1 14-02-2020  60 Jarig Jubileum V.V. Bruheze  2019-03132

  (15 t/m 21 april 2020) 

Biezenlaan 29 14-02-2020  Kindervakantieweek Brandevoort  2019-03130

  (13 t/m 17 juli 2020) 

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

Eemstraat 28 12-02-2020  vergroten woning met veranda OLO 4928695

Boomsehoeve 1 13-02-2020  vergroten woning met overkapping OLO 4893949

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid omgevings-
vergunning “transformatie Stationsplein 9 naar 93 appartementen”

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 “transformatie Stationsplein 9 naar 93 appartementen”. 

Deze waarden bedragen maximaal 61 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de 

Kasteel-Traverse, maximaal 58 dB ten gevolge van het Stationsplein, maximaal 50 dB ten 

gevolge van de Stationsstraat en maximaal 68 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-

Venlo. De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen appartementen zoals deze worden 

geprojecteerd bij de transformatie van het kantoorgebouw Stationsplein 9.

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 20 februari 

2020 gedurende zes weken (t/m 1 april 2020) 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 0492 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 appartementen Stationsplein 9. 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.

Ontwerpwijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.9a 

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

ontwerpwijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8 met ingang van vrijdag 

21 februari 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van bestemmingsplan Brandevoort 

Oost. Het plan maakt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk.  

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100WP190048-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar 

ter inzage 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.

Zienswijze indienen

Binnen genoemde 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 het college van burgemeester en 

wethouders, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van: zienswijze wijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8. 

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 hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 70 2602.  

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 20 februari 2020

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


