
Podiumbijeenkomst-webinar over 
economie op 23 februari
Op dinsdag 23 februari organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst 
over de Helmondse economie. Wat zijn de feiten, cijfers en trends? 
Welke kansen en uitdagingen zien we? En hoe kan de gemeente sturen op een 
goed ondernemersklimaat? Dit webinar start om 20.15 uur en we sluiten rond 
21.30 uur af.

Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook ú kunt deelnemen aan dit 
webinar! Dat kan via het YouTube-kanaal van de gemeente of via 
Dit is Helmond tv.

Programma
Kijk voor meer informatie over het programma 
en de sprekers op helmond.raadsinformatie.nl 
en klik in de kalender op 23 februari.
Hier vindt u ook de link waarmee u de webinar 
kunt volgen. Scan de code hiernaast met uw 
telefoon om direct bij de aankondiging op 
Facebook uit te komen.

Bekendmakingen
 

Wet bodembescherming (Wbb)
Ontwerp besluit ingevolge artikel 29 Wbb

De gemeente Helmond heeft onderzoek gedaan naar de ernst en omvang van de 

bodemverontreiniging op de locatie Grasbeemd 10 te Helmond (locatiecode AA079408991).

Het College van B&W is voornemens te besluiten:

1. Op het bedrijfsterrein gelegen aan de Grasbeemd 10, kadastraal bekend gemeente 

 Helmond, sectie R, nr. 187, is een geval van ernstige bodemverontreiniging met 

 PFAS ontstaan.

2. De mogelijke verspreiding van de verontreiniging leidt tot zodanige risico’s voor mens, 

 plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

3. Het uiterste tijdstip van indienen van het saneringsplan zoals bedoeld in artikel 39 van de 

 Wbb is 6 maanden na onherroepelijk worden van dit besluit.

4. Met de uitvoering van de sanering moet zijn gestart binnen 1 jaar na onherroepelijk worden 

 van dit besluit.

5. Op de percelen kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie R, nummers 232 en 218 

 gelegen aan de Grasbeemd mogen geen voedingsgewassen voor mensen of dieren worden

  geteeld.

Inzage

Het besluit wordt voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Dit betekent dat het 

besluit pas genomen wordt nadat een ieder een mening heeft kunnen geven over het ontwerp 

van het besluit. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen daarom 

vanaf 18 februari 2021 zes weken ter inzage 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.

Zienswijzen

Tot 1 april 2021 kunnen zienswijzen omtrent het ontwerp besluit kenbaar gemaakt worden. 

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. 

Het indienen van een mondelinge zienswijze kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via 

telefoonnummer (0492) 58 76 30.

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

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

Aarle-Rixtelseweg 73 29-01-2021 Nieuwbouw woonhuis  OLO 5785421

Broenshofweide 1 05-02-2021 vergroten woning OLO 5804063

Stiphout, sectie B nr 2497 01-02-2021 oprichten woning  OLO 5790597

  (ruimte voor ruimte kavel) 

Zoete Kers 81 03-02-2021 vergroten van de overkapping  OLO 5797151

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Zandbergen  08-02-2021     3D Ronde Helmond,  2021-00162

(Stiphoutse Bossen)  5 september 2021 

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

Lieshoutseweg 55D 09-02-2021 oprichten woonhuis OLO 5602529

Koeveldsestraat 18 09-02-2021 vervangen erfafscheiding OLO 5680571

Cacaokade 1  10-02-2021 wijzigen entree OLO 5676755

Zoete Kers 17 11-02-2021 oprichten woning OLO 5651963

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Churchilllaan 6-8 /  18-12-2020 gevelwijziging, interne verbouwing OLO 5688023

Engelseweg 150-152-154-156 / Nijverheidsweg 1 

Suytkade fase 2A 17-12-2020 oprichten brug Suytkade fase 2a OLO 5683549

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 ons 

college over de plannen heeft beslist. 

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 18 februari 2021

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

Doekjes & mondkapjes? 

Niet in het riool, 
maar in de prullenbak. 

Vochtige doekjes en (wegwerp) 
mondkapjes veroorzaken 
verstoppingen in het riool. 


