
Op de koffie bij de wethouder 

Maart

In maart staan de volgende wijkspreekuren gepland:

• Binnenstad: met wethouder De Vries op woensdag 11 maart 
 van 19.00 tot 20.00 uur in ’t Huukske (Willem Beringsplein 88, 
 ingang Jan Stevensstraat); 
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 12 maart 
 van 19.30 tot 20.30 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29); 
• Helmond Oost: met wethouder De Vries op maandag 16 maart 
 van 19.00 tot 20.00 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1); 
• Stiphout-Warande: met wethouder Van de Brug op donderdag 
 19 maart van 19.30 tot 20.30 uur in De Ark (Dorpsstraat 29);
• Helmond Noord: met wethouder Van den Waardenburg op 
 donderdag 26 maart van 19.00 tot 20.00 uur in De Boerderij 
 (Harmoniestraat 105);
• Dierdonk: met wethouder Van den Waardenburg op donderdag 
 26 maart van 20.15 tot 21.15 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6). 

Het wijkspreekuur is vrij toegankelijk. U kunt 
zonder afspraak een bezoek brengen aan het 
wijkspreekuur. Woont u in een andere wijk? 
Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren 
voor een overzicht van de wijkspreekuren in april. 

 

Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

 
Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 10 maart 2020, 19.30 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
2. Huisvesting en participatie asielzoekers
3. Jaarbegroting 2020 OBS Helmond

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 10 maart 2020, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Vaststelling bestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10
2. Visie zonnevelden en zonnedaken gemeente Helmond 2020

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

De talkshow van de Vrouwen uit de raad en 
college 

8 maart Internationale Vrouwendag 2020, Annatheater Helmond 

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De Vrouwen uit de raad en het 
college van Helmond organiseren dit jaar wederom een inspirerende talkshow 
voor en door vrouwen. Waar iedereen welkom is!  

Kom dus ook naar deze gezellige middag en praat mee. Of geniet gewoon van de 
verhalen en de fijne sfeer. De talkshow is op zondag 8 maart van 16.30 – 19.00 
uur (inloop vanaf 16.00 uur) in het Annatheater, Floreffestraat 21a in Helmond. 
De toegang is gratis. 

Vrijheid, wat is dat voor jou?
Dit jaar staat de Internationale Vrouwendag in het teken van vrijheid. Vrijheid kan 
voor vrouwen van jong tot oud en met wisselende achtergronden verschillende 
dingen betekenen. En dat is dus ook het thema van de talkshow van de vrouwen 
van de raad en college van Helmond. 

We gaan elkaar ontmoeten
Veel vrouwen uit de raad van allerlei partijen zijn aanwezig. Maak kennis met 
ze en leer ze kennen. Ook wethouder Gaby van den Waardenburg zal aanwezig 
zijn. We gaan met gasten en met de zaal in gesprek over wat vrijheid voor jou als 
vrouw, anno 2020 betekent. Van recht op meningsuiting, de vrijheid om 
vrouw-zijn op je eigen manier vorm te geven tot je eigen boterham verdienen en 
nog veel meer.  

Parkeren met parkeervergunning alleen nog op 
kenteken 
 
Vanaf 1 april 2020 wijzigt er iets in het parkeren met een parkeervergunning 
binnen de gemeente Helmond. De parkeerpasjes om te parkeren komen vanaf 
die datum te vervallen. De gemeente handhaaft vanaf dat moment alléén nog op 
kenteken en dus niet meer op de parkeerpasjes. Deze manier van nummerplaten 
controleren is mogelijk door de nieuwe scanauto’s van de handhavers. 
Vergunninghouders hebben hierover een brief ontvangen. Meer informatie is te 
vinden op www.helmond.nl/parkeren onder ‘parkeervergunning of -abonnement’. 

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:

2e Haagstraat 42 04-02-2020 vergroten supermarkt OLO 4932781

Leemkuilenweg 5 21-02-2020 maken uitweg OLO 4973003

Hortsedijk 69 19-02-2020 wit keimen woning OLO 4967495

Schubertlaan 15 20-02-2020 vergroten woning OLO 4969463

Aletta Jacobsplein 6 24-02-2020 plaatsen dakopbouw OLO 4977837

Hortsedijk 81 21-02-2020 kappen 1 boom OLO 4974203

Eikenwal 1 22-02-2020 vergroten woning (voorzijde) OLO 4975165

Fagotstraat 11 21-02-2020 vergroten woning OLO 4744617

Bindersestraat 1E 24-02-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4977625

Liverdonk, kavel L49,  25-02-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 4705153

Broekstraat  

Laan door de Veste 8 26-02-2020 verhuur kamers 2020-X0251

Suikeresdoorn 1 21-02-2020 aanvraag 2e inrit/uitweg OLO 4973939

Kadastraal L 2688  24-02-2020 verwijderen 4 stobben OLO 4979209

(grenst aan gemeente Helmond en gemeente Laarbeek) 

Nieuwveld, Perceel B 5838  20-02-2020 maken uitweg OLO 4970211

Hazelaar 22 27-02-2020 kappen boom OLO 4986055

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

Zoete Kers 12 20-02-2020 maken 2e uitweg OLO 4970863

Kanaaldijk Z.W. 9D 27-02-2020 vergroten opslagloods OLO 4985443

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

Bruhezerweg 3 -  20-02-2020 oprichten bovenwoning OLO 4604833

Bruhezerweg 3A 

Drie Eikenbeemden 1 21-02-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4574825

thv Nieuwe Sluis 9  21-02-2020 plaatsen damwand en dempen  OLO 4819143

  aftakking 

Zoete Kers 8 21-02-2020 maken 2e uitweg OLO 4956869

Steenweg 32B 21-02-2020 splitsen appartement OLO 4903437

Molenstraat 139 21-02-2020 wijzigen bedrijfsbestemming in  2020-X0118

  woonbestemming 

Abendonk 39 25-02-2020 oprichten woning OLO 4625279

Zijdevlinder 5 25-02-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4781495

Gerstdijk 17 27-02-2020 wijzigen  magazijnstellingen OLO 4867099

2e Haagstraat 57 27-02-2020 kamerverhuur OLO 4888131

Herselsestraat 21 27-02-2020 verplaatsen gevelreclame OLO 4909141

Kromme Haagdijk 23 27-02-2020 plaatsen raamkozijn OLO 4917863

Gerstdijk 8 27-02-2020 nieuwbouw bedrijfsruimte OLO 4739545

Zoete Kers 12 28-02-2020 maken 2e uitweg OLO 4970863

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

Beugelsplein 3, 3A, 3B en 3C 04-11-2019 transformatie horecapand in  OLO 4755309

  4 appartementen 

Mierloseweg 2D 2E 2F 2G 2H 13-11-2019 transformatie kantoorpand naar  OLO 4771299

  5 appartementen 

Ringdijk 4 25-11-2019 oprichten bedrijfshal OLO 4443493

Schootense Dreef 19B 20-12-2019 verbouwen pand OLO 4850391

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

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

Icarusstraat 35 28-02-2020  Team Holzken Kickboksgala  2020-00131

  (6 en 7 juni 2020) 

Icarusstraat 35 02-03-2020  Team Holzken Kickboksgala  2020-00133

  (7 en 8 november 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.

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

2e Haagstraat 40 20-02-2020 realiseren brouwerij in patronaat OLO 4972213

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

Grafisch Atelier Helmond                    2e Haagstraat 40 Het ambachtelijk brouwen van bier 

door Goldfinch Brewing.

Jumbo Helmond                                     Azalealaan 64 Veranderen van een supermarkt.

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 

6 maart 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 vaan 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.

Zienswijzen

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. 

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid wijzigingsplan 
“Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

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

behoeve van het wijzigingsplan “Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8”. Deze waarden 

bedragen maximaal 50 dB ten gevolge van de Brandevoortse Dreef.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreft 1 woning zoals deze worden geprojecteerd 

in het ontwerpwijzigingsplan “Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8”.

Inzage 

Met ingang van vrijdag 6 maart 2020 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 

onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 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. 

Zienswijzen 

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: college van burgemeester en wethouders, 

p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: 

zienswijze Wet geluidhinder WP 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 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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 5 maart 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


