
Ontwerp-projectplan voor beekherstel 
Gulden Aa ter inzage
Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek herinrichten 
het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord. Dat doen 
zij onder de noemer ’t Gulden Land en binnen een aantal deelprojecten. Voor 
het deelproject Beekherstel Gulden Aa ligt het ontwerp-projectplan Waterwet 
vanaf 8 juli tot en met 19 augustus ter inzage. In deze periode kunnen 
belanghebbenden een zienswijze op het ontwerp-projectplan Waterwet 
‘Beekherstel Gulden Aa’ kenbaar maken. 

Meer biodiversiteit
De Gulden Aa is een beek die ontspringt aan de rand van het centrum van 
Helmond. Vervolgens stroomt de beek door de Bundertjes en mondt uit in de Aa. 
1,3 kilometer van dit traject wordt heringericht en deels verlegd. Doel van alle 
maatregelen is meer biodiversiteit in het gebied.

Voorgenomen maatregelen ontwerp-projectplan Waterwet 
In het plan komen zoveel mogelijk de ideeën terug die omwonenden en 
belanghebbenden hebben aangedragen tijdens eerdere werksessies voor ’t 
Gulden Land. Zo zal de Gulden Aa door een aantal ingrepen op sommige plekken 
sneller of juist langzamer stromen. Door het verschil in stroomsnelheden 
verbetert de waterkwaliteit. Dit maakt de beek aantrekkelijker voor kenmerkende 
planten en dieren, zoals ijsvogels en beekjuffers. Daarnaast wordt het deel van 
de Gulden Aa dat nu tegen de Kanaaldijk Noordoost ligt, 50 meter landinwaarts 
verplaatst. In de buurt worden ook enkele poelen aangelegd; een interessante 
leefomgeving voor onder andere kikkers en salamanders. De stuw die net voor 
de aansluiting met de Aa ligt, wordt vispasseerbaar gemaakt. Zo hebben vissen 
meer ruimte om te zwemmen. Tot slot komt er een nieuwe brug voor fietsers op 
de plek waar de Gulden Aa het Janus Meulendijkspad kruist, beter bekend als het 
‘Koeienpad’. De oude brug bij de Kanaaldijk Noordoost was aan vervanging toe. 

Inzage plan en zienswijzen indienen 
Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt vanaf 8 juli tot en met 19 augustus 
ter inzage. Als er inhoudelijke bezwaren zijn tegen het plan kunnen 
belanghebbenden formeel een zienswijze indienen. De stukken kunt u bekijken 
op www.aaenmaas.nl/guldenland. Daar leest u ook hoe u een zienswijze kunt 
indienen. 

Planning
Naar verwachting is het formele proces na de zomer afgerond en kan de 
aanbesteding voor een aannemersbedrijf starten in het najaar. Het uitvoeren 
van de werkzaamheden aan de Gulden Aa staan dan gepland in het voorjaar van 
2023, omdat de weersomstandigheden hiervoor droog moeten zijn.

Meer informatie
Op www.aaenmaas.nl/guldenland is meer informatie te vinden over het 
deelproject Beekherstel Gulden Aa en de andere deelprojecten. Via de website 
kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijf u op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen in ’t Gulden Land.

Buurtavond opvang Oekraïense 
vluchtelingen Nachtegaallaan 
We blijven graag in contact met de omgeving over hoe de opvang van 
vluchtelingen uit Oekraïne wordt ervaren. Daarom organiseren we op 20 
juli een buurtavond in Wijkcentrum De Boerderij voor omwonenden van de 
opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op de Nachtegaallaan (voormalige 
locatie Dr. Knippenbergcollege).  
 
De locatie aan de Nachtegaallaan is sinds half april in gebruik als opvanglocatie. 
Nu we zo’n 3 maanden verder zijn met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne 
op deze locatie, horen we graag van de buurtbewoners en ondernemers in de 
wijk hoe zij dit ervaren. Zij zijn van harte welkom op 20 juli om 19.30 uur in 
Wijkcentrum De Boerderij, Harmoniestraat 105 in Helmond. Wijkwethouder van 
Helmond-Noord Gaby van den Waardenburg opent de avond. Verder kunnen 
aanwezigen in gesprek gaan met medewerkers van LEV-groep, medewerkers 
van de opvanglocatie, de wijkagent en medewerkers van de gemeente 
Helmond.  Aanmelden kan tot en met 19 juli via oekraine@helmond.nl.  
 
Na de zomervakantie organiseren we ook een buurtavond voor de omgeving van 
de Margrietlaan en de Mierloseweg, waar een tweetal kleinere opvanglocaties 
zijn gevestigd.  

Meldpunt psychische zorg
Misschien maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of heeft u zorgen 
om een familielid, kennis of buur die niet meer voor zichzelf zorgt. Hoewel er in 
dat soort situaties niet altijd spoed nodig is, is het belangrijk dat er goede hulp 
geboden wordt. Daarom is er het meldpunt psychische zorg: zodat de persoon 
om wie u zich zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen. U kunt 24 uur per dag een 
melding doen. 

In welke situaties kunt u melden? 
U belt 14-0492, optie 2 als u iemand kent of ziet die verward gedrag laat zien. 
Soms leidt iemands gedrag tot overlast of nadeel voor hemzelf of voor een 
ander. Daar kan diegene zelf vaak helemaal niets aan doen. Denkt u dat iemand 
(verplichte) ggz zorg nodig heeft? Maak, eventueel anoniem, een melding bij de 
gemeente. Melden kan 24 uur per dag. In geval van een crisis, belt u 112. 
Maakt u zich zorgen om iemand met zelfmoordgedachten? Bel dan 113.

Waarom is melden belangrijk? 
Help elkaar op tijd. Door te melden kunnen we iemand en zijn omgeving helpen. 
Familie, vrienden of buren merken vaak als eerste dat het niet goed met iemand 
gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie erger wordt. Degene 
om wie het gaat, kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. 
Meer info? Ga dan naar www.helmond.nl/zorgmelding. 

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



Opvang jonge vluchtelingen verhuist naar 
Torenstraat 
Sinds februari dit jaar vangt het COA (Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) 
circa 40 jonge vluchtelingen uit onder meer Syrië, Eritrea en Afghanistan op aan 
de Mierloseweg in Helmond.  Die opvang loopt in de zomervakantie af. Vanaf 
augustus gaat het COA deze groep opvangen in het pand van zorgaanbieder ORO 
aan de Torenstraat 36. In dit pand verblijven momenteel 70 vluchtelingen uit 
Oekraïne. Zij verhuizen naar één van de andere gemeentelijke opvanglocaties 
voor Oekraïense vluchtelingen.  
 
Doordat de jongeren in Helmond kunnen blijven, houden ze dezelfde begeleiders 
vanuit het COA en kunnen zij na de zomer weer naar hun eigen schoolklas. De 
opvang is voor in ieder geval de komende twee jaar. 

De jongeren verblijven al een half jaar in Helmond 
Het afgelopen half jaar verbleef de groep in een pand aan de Mierloseweg in 
Helmond. De opvang is rustig en zonder noemenswaardige problemen verlopen, 
mede dankzij de hartverwarmende inzet van buurtbewoners en vrijwilligers. 
De jongeren beginnen hun plek te vinden in Helmond en met elkaar. Een plek 
waar zij zich veilig voelen. De opvang loopt in de zomervakantie af. Dat was 
afgesproken met het COA, de eigenaar van de locatie en met de omwonenden.  
De eigenaar gaat dit pand weer voor eigen activiteiten gebruiken.  

Nood is nog steeds hoog 
Omdat het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen nog steeds ontzettend 
groot is, besloot het college dat de opvang van deze groep kan worden voorgezet 
op een andere locatie. Burgemeester Blanksma: “Helmond neemt hiermee z’n 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De nood is nog steeds hoog.”  

Heeft u vragen of wilt u meer weten?  
Kijk dan op www.helmond.nl/noodopvang.  

Bekendmakingen

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

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

  erfafscheiding, maken uitweg 

Rooseindsestraat 9 06-07-2022 transformatie loods 7067565

Mercuriuslaan 74 06-07-2022 verbouwen woning, wijzigen gevel 7107437

Dierdonkpark 10 07-07-2022 vervangen gevelreclame 7107199

Dierdonkpark 10 07-07-2022 vervangen koelinstallatie en plaatsen  7110111

  gascooler 

Cederhoutstraat 38 07-07-2022 verhogen dak (isolatie) 7111471

Snelliusstraat 7 09-07-2022 oprichten carport 6899801

Vossenbeemd 107 08-07-2022 uitbreiding, verbouwing, wijzigen gevel 7103909

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

Centrum, Markt 04-07-2022 Jazz in Catstown, 28 augustus 2022  2022-X2031

Rijnlaan 91 04-07-2022 Housewarming middag Spekzullekes/ 2022-X2038

  de Zonnesteen (17 juli 2022)  

Markt, Ameidewal,  01-05-2022 Zomerkermis Helmond 2022,  2022-X1323

Marktstraat, Watermolenwal, Torenstraat  8 t/m 13 juli  

Keizerin Marialaan 4 05-07-2022 Spoor groep zuid  2022-X2042

  (5 en 6 november 2022)  

Markt 05-07-2022 Zomerse kinderactiviteiten,  2022-X2046

  31 juli 2022 

Centrum Havenbrug,  06-07-2022 Moving music 24 september 2022  2022-X2070 

Marktplein thv Ameidestraat, en Hoofdstraat  

Cederhoutstraat 44 07-07-2022 Op je gezondheid (gezondheidsbeurs) 2022-X2095

  2-10-2022

 

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.

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

Deurneseweg 11 -  22-04-2022 oprichten tijdelijke 6925507

Sectie N 4566  onderwijsaccommodatie de Kempel  

Rikkersdonk 3 29-04-2022 oprichten woning  6368033

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

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Centrum, Markt 07-07-2022 Jazz in Catstown, 28 augustus 2022  2022-X2031

Kasteelplein 07-07-2022 Introductie ROC 8 september 2022 2022-x1871

rondom wijkgebouw  08-07-2022 Wijkfeest binnenstad oost,  2022-X1926

De Fonkel, Prins Karelstraat  4 september 2022  

Markt 08-07-2022 Zomerse kinderactiviteiten,  2022-X2046

  31 juli 2022 

Markt, Ameidewal,  06-07-2022 Zomerkermis Helmond 2022,  2022-X1323

Marktstraat, Watermolenwal, Torenstraat 8 t/m 13 juli  

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.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Innovatieveld 1 14-07-2022  oprichten woning 6623083

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf, dag na publicatie,  voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor.

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

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

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

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

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

Aarle-Rixtelseweg 57 05-07-2022 verbouwen woning 6801245

Wesselmanlaan 25 06-07-2022 kappen 2 bomen 7054661

Slegersstraat 104 06-07-2022 vergroten woning  6299471

Rijpelbergseweg   06-07-2022 kappen 3 bomen 7064661

Jan van Vlissingenhof 44 06-07-2022 vergroten woning 6798683

Vleutendonk 11 06-07-2022 oprichten woning, maken uitweg 6393171

Rikkersdonk 3 07-07-2022 oprichten woning 6368033

Sectie E, 3357  07-07-2022 wijzigen uitweg 6960487

gedeeltelijk 3354, Weth. Ebbenlaan 

Fons Hardenbergstraat 20 07-07-2022 oprichten carport 6700471

Geeneind 12 08-07-2022 oprichten woning 6959191

Maccallastraat 19 08-07-2022 vestigen bed&breakfast  7006631

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

Camper Service Helmond V.O.F. Vlierdensedijk 107 Het starten van een bedrijf voor het 

verhandelen, verhuren, repareren, 

onderhouden en stallen van motorvoertuigen.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Grabowska, P.  06-07-2001

Stipan, A.  01-11-1999

Bobko, M.M.  03-04-1990

• 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

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



• 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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied – 
Goorsebaan 16 en 20

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

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 juni 2002 het bestemmingsplan Buitengebied 

– Goorsebaan 16 en 20  gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het 

bestemmingsplan ligt met ingang van 15 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit plan betreft de omzetting van een agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning. 

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.0794.0000BP210093-2000

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

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.

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van ontwerp

• Toelichting: De motivering van het plan is aangepast aan de wijziging in plattelandswoning 

 in plaats van burgerwoning.

•  Regels: Binnen de bestemming “Agrarisch bedrijf” is een regel voor het toestaan van een 

 plattelandswoning opgenomen. Hiermee is de bestemming “wonen” uit het ontwerpplan 

 komen te vervallen.

• Verbeelding: De woning heeft de aanduiding “plattelandswoning” gekregen in plaats van 

 een woonbestemming.

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 16 juli 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. 

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Overloop van, C.  06-03-1947

Zapior, M.K.  13-05-1997

Kraj, J.A.  05-02-2000

Zienswijzen indienen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond 14 juli 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.


