
Bekendmakingen

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

Europaweg 99-101 11-05-2022 oprichten 78 appartementen  6857749

Markt 33 12-07-2022 vervangen reclame  7120645

Churchill-laan 202 05-07-2022 oprichten distributiecentrum,  6875565

  plaatsen erfafscheiding en maken uitweg  

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

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

sectie C nummers 9574 /  22-08-2022 oprichten 40 appartementen 6632133

C 9652 (Lindberghplein) 

Elsdonk 26 23-08-2022 plaatsen speelhuis( je) 7204025

Essehoutstraat 2 24-08-2022 plaatsen overkapping en erfafscheiding 7206277

Hortsedijk 122 25-08-2022 vergroten woning 7210101

Liverdonk kavel L92,  28-08-2022 oprichten woning 6897687

kadastraal U 8032 

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Wilgehoutstraat 6 -  22-08-2022 Blue Weiss Party 2023,  2022-X2617

Sportpark De Beemd  21 en 22 januari 2023 

Broenshofweide 1 t/m 13  23-08-2022 Burendag / BBQ Broenshofweide, 2022-X2634

en 2 t/m 12  24 september 2022  

Het veld tussen  24-08-2022 Circus 60 jarig schooljubileum

Montgolfierstraat(naast de school)    Goede Herder, 15 september 2022 2022-X2639

en Sjef van Kimpepad 

Helmond  01-07-2022 Circus Renz International,  2022-X2348

(locatie nog nader te bepalen)  6 t/m 19 maart 2023  

Emmastraat tussen  26-08-2022 Burenborrel Emmastraat,   2022-X2676

nr.15 en nr.22  24 september 2022

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Caroluslaan 5 22-08-2022 plaatsen reclame 51151881

Dierdonkpark 10 23-08-2022 vervangen gevelreclame 7107199

Zomereik 4 23-08-2022 oprichten woning 6862653

Dierdonkpark 10 24-08-2022 wijzigen brandcompartimenten en  7148909

  plaatsen entresol 

Wevestraat 81 24-08-2022 vergroten woning 6931163

Huiskensstraat 2 24-08-2022 vervangen condensor op het dak 7192785

Ruwe Berk 5 25-08-2022 oprichten woning, maken uitweg 7063473

Torenstraat 36 25-08-2022 tijdelijke opvang Helmond 7172273

Torenstraat 36 25-08-2022 tijdelijke opvang Helmond –  7172339

  brandveilig gebruik

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Keizerin Marialaan 4 22-08-2022 Spoor groep zuid  2022-X2042

  (5 en 6 november 2022)  

het veld tussen  26-08-2022 Circus 60 jarig schooljubileum

Montgolfierstraat(naast de school)   Goede Herder, 15 september 2022 2022-X2639

en Sjef van Kimpepad   

  

Bezwaar maken

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

 

Gratis plantjes in ruil voor stoeptegels
Zaterdag 24 september is het weer tijd voor operatie Steenbreek. Van 10:00 tot 
15:00 uur ontvangen inwoners gratis plantjes in ruil voor hun tuintegels. Meer 
groen gaat de hitte in de stad tegen en fleurt je wijk op. De gemeente helpt 
inwoners hun wijk groener te maken en stelt gratis plantjes, tuinaarde en het 
advies van hoveniers beschikbaar.

Tegels eruit, planten erin!
Wat was het warm hé, deze zomer. Extreme hitte, periodes van droogte en heftige 
regenbuien komen steeds vaker voor. De temperatuur in de stad loopt hoog op 
en door de zware regen lopen straten of kelders onder. Meer groen zorgt direct 
voor een koelere temperatuur. Planten houden water vast en het regenwater zakt 
beter in de bodem. Riolen worden minder belast. De planten trekken meer dieren 
aan, zoals vogels en bijen en het zorgt voor minder fijnstof. Mensen voelen zich 
prettiger en gezonder.

Hoe werkt het?
Lever op zaterdag 24 september tussen 10.00 en 15.00 uur maximaal 5 m2 
stoeptegels en geel zand uit uw tuin in bij een van de drie depots. U ontvangt 
daarvoor in de plaats vijf gratis tuinplantjes en tuinaarde. Hoveniers helpen u 
met gratis tuinadvies. U vindt de inleverdepots in:
• Brandevoort: kruispunt Herenlaan en Lauwerstraat 
• Rijpelberg: parkeerterrein Jumbo  
• Helmond-Noord: parkeerterrein winkelcentrum de Bus 

Wel graag even aanmelden als u mee wilt doen. Hoe u dat doet leest u hieronder.

Aanmelden 
Aanmelden gaat eenvoudig: vul het formulier in op de website 
www.allelichtenopgroen.nl/operatie-steenbreek. Doe dit vóór 17 september. 
Heeft u advies nodig? Vermeld dit dan bij uw aanmelding. Onze hoveniers helpen 
u graag. Het is burendag op zaterdag 24 september. Dus nodig iedereen in uw 
straat uit om mee te doen. Hoe meer tegels eruit en planten erin, hoe beter. 

Geveltuintje
Heeft u geen voor- of achtertuin maar wel een gevel die u wilt vergroenen? 
Ook dan kunt u meedoen. Kijk op ww.allelichtenopgroen.nl/geveltuinen voor de 
spelregels bij de aanleg van geveltuintjes.

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



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

Dijksestraat 131 22-08-2022 kappen bomen parkeerplaats 7004901

Lungendonk 7 19-07-2022 maken uitweg 7089353

Van Graftstraat 26 25-08-2022 maken uitweg 7054121

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Enexis Netwerkbeheer B.V. Churchill-laan 135  Het oprichten van een 

gasdrukregel- en meetstation.

AH Dierdonk Dierdonkpark 10 Het veranderen van de supermarkt.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ’t Hout – 
Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 12 juli 2022 het bestemmingsplan 

’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het 

ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 2 september 2022 gedurende zes 

weken ter inzage.

Korte omschrijving van het plan

Dit plan betreft de bouw van een nieuw en groter (zorg)complex (Savant Alphonsus). 

In totaal worden maximaal 57 woningen en 170 zorgwoningen met bijbehorende 

maatschappelijke voorzieningen, kantoorruimte en parkeergelegenheid met dit 

bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De huidige bebouwing in het plangebied (het huidige 

zorgcentrum) zal worden gesloopt. De kapel blijft behouden.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1300BP200178-2000. 

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

Er ligt ook een papieren exemplaar 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.  

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Aan de planregels is een aantal definities toegevoegd. Daarnaast zijn verschillende 

planregels gewijzigd dan wel toegevoegd. Op de verbeelding is de plangrens gecorrigeerd, 

bij het bouwvlak van de parkeergarage is het bebouwingspercentage aangepast, een aantal 

groenbestemmingen is vergroot, de bouwhoogte van een aantal bouwblokken is aangepast en 

een tweetal aanduidingen is toegevoegd. Bij de toelichting is een drietal paragrafen aangevuld 

dan wel toegevoegd. Bij de toelichting is een tweetal bijlagen toegevoegd. Voor een compleet 

overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en 

raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 3 september 2022 gedurende 

zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

auto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E04 van Bijlage 1 van het 

RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende locatie: Piet de Witstraat 

thv Mierloseweg 149 (VKB 2218)

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 

mevr. N. Nobel tel. 14 0492.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 17 maart 2022 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 63 dB ten 

gevolge van de Hoofdstraat, maximaal 56 dB ten gevolge van de Houtse Parallelweg en 68 

dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten behoeve van het 

bestemmingsplan “’t Hout - Hoofdstraat - Pastoor Elsenstraat”

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen te realiseren woningen en zorgwoningen 

in het bestemmingsplan “’t Hout - Hoofdstraat - Pastoor Elsenstraat””.

Inzage

Met ingang van 2 september 2022 gedurende zes weken (t/m 13 oktober 2022) kunnen het 

besluit en het akoestisch onderzoek door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke 

website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het inzien van deze stukken kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via 

www.helmond.nl/afspraak.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 3 september 2022 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

• 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 1 september 2022

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




