
Meerdere weekend- en nachtafsluitingen 
N279 tussen maart en juni 2021
Van 25 maart tot 28 juni voert aannemer Vermeulen in opdracht van provincie 
Noord-Brabant onderhoudswerkzaamheden uit op de N279 tussen Asten (A67) 
en Veghel (A50). Het gaat om o.a. het vervangen van asfalt-deklagen, het 
repareren van voegovergangen en repareren van betonschades. De schades zijn 
dermate groot dat vervanging hiervan noodzakelijk is om de provinciale weg 
veilig berijdbaar te kunnen houden tot de grote reconstructie van de N279.

Meerder afsluitingen
Voor deze werkzaamheden worden delen van de N279 op verschillende 
momenten afgesloten voor doorgaand verkeer in beide richtingen. De 
werkzaamheden vinden voornamelijk in de weekenden (6 weekendafsluitingen) 
en nachten (14 avond- en nachtafsluitingen) plaats om verkeer zo min mogelijk te 
hinderen. Ook is het gedeelte tussen de kruising A67 en de rotonde Rochadeweg 
een week lang afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de afsluitingen wordt er een 
omleiding ingesteld. Met tekstborden en tekstwagens worden de verschillende 
afsluitingen vroegtijdig langs de weg aangekondigd. 

Overzicht afsluitingen en omleidingen
Op www.brabant.nl/n279 staat de volledige planning beschreven wanneer welke 
trajecten op de N279 zijn afgesloten inclusief de omleidingsroutes per afsluiting. 
Heeft u nog vragen over deze werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen 
met de provincie Noord-Brabant door te bellen naar 073-6812812. 

Bekendmakingen
 

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

Sneeuwheide 5 04-02-2021 wijzigen erfafscheiding 5802819

Tamariskbeek 1 19-02-2021 vergroten woning met overkapping 5840911

Prof. Dondersstraat 54 02-02-2021 vergroten woning 5792201

Zoete Kers 55 26-02-2021 plaatsen balkonbeglazing 5861789

Uiverlaan 62 15-02-2021 afwijken bestemmingsplan t.b.v.  5826995

  begeleid wonen  

IJsselplein 40 30-01-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 5786959

Pastoor van Leeuwenstraat 54 18-02-2021 wijzigen gebruik achterhuis 5838467

Dijksestraat 34 15-02-2021 afwijken bestemmingsplan t.b.v.  5825921

  begeleid wonen 

Uiverlaan 100 20-02-2021 afwijken bestemmingsplan t.b.v.  5826363

  begeleid wonen 

Korhoenderhof 45 07-02-2021 maken uitweg 5807183

Berkehoutstraat 21 05-03-2021 maken uitweg 5882155

Molenstraat 178 04-03-2021 oprichten 2 wooneenheden begane  5878987

  grond en aanpassen gevels

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Wolfstraat 44D 17-12-2020 afwijking bestemmingsplan  5676871

  t.b.v. begeleid wonen 

Dit is op 4 maart 2021 bekendgemaakt aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen binnen 

zes weken na de bekendmaking aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. 

 

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

Ansemhoek 1 10-03-2021 bouwen bouwwerk en erf- of  5643481

  perceelafscheiding  

Martinalidonk 11 11-03-2021 oprichten woning en maken uitweg 5691479 

Helmondselaan 11 11-03-2021 plaatsen dakkapel en verhogen dak 5763719 

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

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Kortgeleden heeft u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. Is 
uw inkomen te laag om de belastingen te betalen? Vraag dan kwijtschelding aan 
bij de gemeente.

De gemeente onderzoekt dan of u daarvoor in aanmerking komt. Of met u een 
betalingsregeling kan afspreken. 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.

Podiumbijeenkomst over de Omgevingswet 
op 23 maart
Op dinsdag 23 maart organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst 
over de komst van de Omgevingswet. Deskundige sprekers nemen ons aan de 
hand van praktijkvoorbeelden mee in de aanstaande veranderingen. Dit webinar 
start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. 

Het programma start met een korte introductie over de komst van de 
Omgevingswet. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de 
leefomgeving. Het gaat onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, water, 
ruimtelijke ordening en milieu. 

Daarna krijgen we twee presentaties van Linda Dekkers, jurist en 
programmamanager Omgevingswet bij adviesbureau KuijperCompagnons:
• Ze neemt ons mee in het proces voor het aanvragen van een vergunning voor 
 bijvoorbeeld een aanbouw. Wat verandert er voor een inwoner of ondernemer? 
 En welke keuzes kan de gemeenteraad maken?
• Ook geeft ze inzicht in de manier waarop inwoners en ondernemers straks 
 invloed kunnen uitoefenen op een initiatief in hun omgeving. Hoe kunnen zij 
 voor hun belangen opkomen? En welke rol heeft de gemeenteraad hierbij?

Webinar volgen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook u bent van harte welkom 
om deel te nemen! U kunt dit webinar volgen via het YouTube–kanaal van de 
gemeente, via de Facebookpagina’s van de gemeente en de gemeenteraad of via 
Dit is Helmond tv. Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 23 maart. 
 
Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. 
Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. 
Na afloop van de presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen.

Vergadering presidium raad
Het presidium komt op dinsdag 23 maart om 18.00 uur weer bij elkaar. Het 
presidium stelt de agenda’s van de gemeenteraad en commissies vast. 
Wilt u de vergadering als toehoorder (digitaal) bijwonen? Stuur dan een mail 
naar raadsgriffie@helmond.nl.



Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Statenlaan 174 plaatsen Velux dakraam 5735431 

Kaldersedijk 3 oprichten paardenstal 5628369

 

Kennisgeving wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Keyserinnedael, Kanaaldijk N.O. 70 te Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het 

aspect geluid.

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
De Veste blok 24           12-03-2021        oprichten 28 appartementen, 5283537
            

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

De Hoefkens 2A 15-01-2021 maken uitweg 8,00 meter  5715647 

1e Bosweg 10 16-12-2020 legalisatie zwembadoverkapping,  5679983 

  tuinhuis
 

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Helmond 18 maart 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.


