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

Parmentierstraat 21 27-07-2020 oprichten overkapping OLO 5326531

 27-07-2020 oprichten woning OLO 5352911

Pastoor Elsenstraat 12 27-07-2020 maken uitweg OLO 5351931

Bindersestraat 13 29-07-2020 transformatie pand naar  OLO 5356467

  10 appartementen 

Sectie U 2855, Markestrijp 11-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5312853

Houtse Akkers sectie U 7721,  29-07-2020 oprichten woning maken uitweg OLO 5239689

Barbara van Ravenschotstraat 

Molenstraat 215A-215 29-07-2020 splitsen woning in 3 wooneenheden OLO 5358349

Liverdonk kavel L30 30-07-2020 plaatsen overkapping OLO 5358519

Gerwenseweg 52 23-07-2020 oprichten 6 appartementen OLO 5035111

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

Dr. Dreeslaan 11 27-07-2020 plaatsen tuinhuis OLO 5109673

Sleedoorn 7 en 7A 27-07-2020 verbouwen garage als praktijkruimte OLO 5222027

Bosbes 6 27-07-2020 vergroten raam voorzijde OLO 5321473

Mr. Stikkerplein 28-07-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 5296029

kadastraal T 5871 en T 6685  voor aanleg weg in groenbestemming 

Beelsstraat 7 28-07-2020 oprichten dakterras, plaatsen carport OLO 5315683

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Havenweg 28-07-2020  Zomer Parkpret (31-7 t/m 13-8-2020) 2020-01062

 

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

Paterslaan 42 05-06-2020 transformatie kantoorgebouw  OLO 5084931

  tot wooneenheden 

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

Gasthuisstraat 102 04-06-2020 vestigen gezondheidscentrum OLO 5217693

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

het college over de plannen heeft beslist. 

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:

Helmondse Golfclub Overbrug Verliefd Laantje 3A Het wijzigen van een golfterrein 

met clubhuis.

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.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 6 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.

Jaarlijkse controle hondenbelasting

De jaarlijkse controles voor de hondenbelasting vinden vanaf half augustus weer 
plaats. Met de controle onderzoekt de gemeente of uw hond is aangemeld voor 
de hondenbelasting.

Iedereen die een hond heeft, betaalt hondenbelasting. Heeft u één of meerdere 
honden, dan bent u wettelijk verplicht om deze aan te melden bij de gemeente. 
Van het geld van de hondenbelasting verzorgt de gemeente onder andere de 
aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen, het plaatsen van borden en 
de inzet van poepzuigers.

Controle aan huis
Dit jaar voert de firma Legitiem de controles uit. Ze bellen huis-aan-huis aan en 
stellen enkele vragen om te controleren of iemand een hond heeft. Bent u niet 
thuis, dan beoordeelt de controleur ter plaatse of er een hond bij u aanwezig is. 
Vermoedt de controleur dat dat zo is, dan laat hij of zij een informatiebrief met 
een aanmeldingsformulier achter in uw brievenbus. U kunt dit formulier dan 
invullen en opsturen naar de gemeente. 

Uw hond digitaal aanmelden
U kunt uw hond ook online aanmelden. Ga hiervoor naar www.helmond.nl. 
Via een beveiligde internetomgeving kunt u de hond aanmelden. Hiervoor hebt u 
wel een DigiD-inlogcode nodig.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 18 augustus en 
1 september 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Ook liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te 
Helmond (open 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
 

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

Parmentierstraat 21 28-07-2020  oprichten overkapping OLO 5326531


