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

Houtse Parallelweg 96 18-08-2020 vergroten woning OLO 4047879

Engelbrechthoek  20-08-2020 oprichten 14 woningen OLO 5009061

65 t/m 77 oneven 

Gerwenseweg 9A 20-08-2020 realiseren extra behandelkamer OLO 4555217

Sperwerstraat 37 21-08-2020 plaatsen dakopbouw OLO 5375399

Engelbrechthoek  21-08-2020 oprichten 21 woningen en maken OLO 5008745

49 t/m 63 oneven  uitweg 

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

Ockenburghpark 36 18-06-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5255407

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

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

Mierloseweg 28 17-08-2020 oprichten dakterras OLO 5185743

Hollandhof 82 21-08-2020 kamerverhuur OLO 5202639

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders 

bekend dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden 

verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden verwijdering

   verwijdering 

Kluppluz Keizerin Keizerin Marialaan 3 104249869 24-08-2020 Sluiting locatie

Marialaan Helmond

 

Wet bodembescherming (Wbb)
Ontwerpbesluit ingevolge artikel 39 en 40 Wbb

Adriaans Groep B.V. heeft verzocht om instemming met een bodemsaneringsplan voor een

deel van de planlocatie Tyboschplein te Helmond. De saneringslocatie is in het 

bodeminformatiesysteem opgenomen als “Rootakkers 9 (Adriaans)” met locatiecode 

AA079402197.

Het college van B&W is voornemens het volgende te besluiten:

1. De bodem op de locatie kadastraal bekend gemeente Stiphout, sectie C, nr. 457 is plaatselijk

 sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie.

2. Op de locatie van de deelsanering is geen sprake van een geval van ernstige 

 bodemverontreiniging in de zin van de Wet bodembescherming.

3. In te stemmen met het deelsaneringsplan dat is ingediend.

Inzage 

Op de voorbereiding van het besluit is afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van 

toepassing. Het ontwerp besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 27 

augustus tot 8 oktober 2020 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 76 30.

Zienswijze indienen

Tot 8 oktober 2020 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerpbesluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, p/a cluster Milieu, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 

kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur contact opnemen met het cluster Milieu via 

telefoonnummer (0492) 58 76 30.

Campagne Zorg en Ondersteuning Helmond 
van start 

Deze week staat geheel in het teken van Zo Helmond, oftewel Zorg en 
Ondersteuning Helmond. De gemeente communiceert dan uitgebreid over de 
toegang tot zorg en ondersteuning in onze stad. Ieder huishouden ontvangt 
bijvoorbeeld de Zorgkrant thuis. Daarnaast kunt u vanaf nu een kijkje nemen op 
de nieuwe sociale kaart. 

Ieder huishouden ontvangt de Zorgkrant 
In de Zorgkrant leest u meer over de toegang tot zorg en ondersteuning en komt 
u meer te weten over verschillende organisaties in Helmond die ondersteuning 
bieden. Ook delen inwoners hun ervaringen.
 
U kunt altijd bellen naar 14 0492, optie 2
Sommige Helmonders weten de weg naar zorg en ondersteuning al prima te 
vinden, maar dat geldt (nog) niet voor iedereen. Wanneer u niet goed weet waar 
u terecht kunt met uw specifieke hulpvraag, dan kunt u altijd bellen naar 
14 0492, optie 2. Hier wordt u verder geholpen met uw vraag. Er zijn in Helmond 
een heleboel organisaties die kunnen helpen. U mag ook altijd rechtstreeks 
contact opnemen met iedereen die in Helmond zorg en ondersteuning biedt.

Alle vragen rondom zorg en ondersteuning zijn welkom
U kunt er terecht met allerlei vragen, zoals vragen over huishoudelijke hulp, 
aanpassingen aan een woning, begeleiding, dagbesteding, zorgen over geld, 
opvoeden, samenwonen, gezondheid, problemen rondom scheiding, mantelzorg, 
vervoer, rouw en nog veel meer. De hulpvraag wordt zo goed mogelijk in beeld 
gebracht om de beller verder te kunnen helpen. 

Afhankelijk van de hulpvraag, kan een van de sociale teams betrokken worden
Hierin werken deskundige medewerkers van verschillende welzijns- en 
zorgorganisaties samen. Iedere medewerker heeft zijn eigen expertise. De een 
weet bijvoorbeeld alles van opvoeden, de ander weet alles van aanpassingen in 
huis. Zo wordt u altijd goed geholpen. Meer informatie is te vinden op 
www.zo-helmond.nl. 

De nieuwe sociale kaart www.socialekaarthelmond.nl is nu beschikbaar
Op de website van de sociale kaart Helmond staan allerlei Helmondse initiatieven 
rondom zorg en ondersteuning die vrij toegankelijk en gratis zijn voor inwoners. 
Deze website vervangt de website GuidoHelmond. Via de sociale kaart heeft u de 
mogelijkheid om zelf oplossingen te vinden voor uw (hulp)vragen. Dit kan over 
van alles gaan: dagbesteding, activiteiten voor mantelzorgers, zelfhulpgroepen, 
eetpunten, hulp bij geldzaken, trainingen en cursussen en meer. 

Bekendmakingen
 

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

Damhertlaan 60 07-08-2020 maken uitweg 3,00 meter OLO 5373209

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

van Heijnsbergenstraat 17 16-08-2020 oprichten carport en maken uitweg OLO 5385559

Rijpelberg 10A 17-08-2020 oprichten kwekerij OLO 5381809

Reeboklaan 4 15-08-2020 plaatsen dakkapel, wijzigen gevel OLO 5384893

Primulastraat 14 16-08-2020 maken uitweg OLO 5385259

Torenstraat 36A -  17-08-2020 kappen 3 bomen OLO 5386695

(ter hoogte van) 

Lieshoutseweg 76 20-08-2020 wijzigen bestemmingsplan  OLO 5394853

  (paardenhouderij) 

Herenlaan 167 20-08-2020 plaatsen dakkapel OLO 5387181

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



Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

Tijdelijk eenrichtingsverkeer in te stellen op de Kerkstraat Zuid tussen Beugelsplein en De Wiel 

in de rijrichting van De Wiel door middel van het plaatsen van borden C02 en C03 van bijlage 1 

van het RVV 1990. 

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. 14 0492. 

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: Van Meelstraat 14 (VKB 2026)

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. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

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.

• 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 27 augustus 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.


