
Bekijk en reageer op locaties voor 65 laadpalen
De komende 2 jaar komen er minstens 75 laadpalen bij met elk twee 
oplaadpunten in Helmond. In totaal worden er dus minimaal 150 
oplaadpunten geplaatst. Dat is nodig, want steeds meer mensen rijden 
elektrisch. Met het plaatsen van meer laadpalen maken we elektrisch rijden 
aantrekkelijker. Dat is goed voor het klimaat en voor de luchtkwaliteit. 

Bent u benieuwd waar de eerste 65 laadpalen komen? Bekijk de kaart met 
voorgestelde locaties op www.helmond.nl/laadpalen. Heeft u een betere 
suggestie voor een locatie voor een laadpaal, dan kunt u dat ook hier doorgeven. 
Op www.helmond.nl/laadpalen staat ook aan welke voorwaarden een locatie 
voor een laadpaal moet voldoen. Reageren kan tot en met 21 september. Daarna 
zetten we de procedure voor het plaatsen in gang. 

Planning
Als alles volgens planning verloopt, kunt u vanaf de eerste helft van 2023 de 
elektrische auto opladen bij de nieuwe laadpalen. 

Regentonnenactie
Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt en het regent vaak harder. 
Dit zorgt voor wateroverlast. Een regenton is een makkelijke manier om 
wateroverlast te helpen voorkomen. Inwoners van gemeente Helmond 
krijgen nu 30 euro korting op een regenton. De actie loopt van 15 september 
tot en met 15 november 2022.

Het is heel simpel: koppel uw regenpijp af en vang regenwater op in uw eigen 
regenton. Zo helpt u overbelasting van het riool voorkomen als het hard regent. 
Het schone regentwater kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld:ramen lappen, 
tuinplanten watergeven, kamerplanten watergeven en huisdieren watergeven

Nu met 30 euro korting
Als inwoner van Helmond ontvangt u 30 euro korting op een regenton. De actie 
loopt van 15 september tot en met 15 november 2022. Er gelden een aantal 
actievoorwaarden. Deze leest u hieronder. 

Actievoorwaarden
• Korting is alleen geldig op vertoon van een volledig ingevulde bon.
• Korting geldt voor alle regentonnen van minimaal 165 liter.
• U woont in de gemeente Helmond.
• Maximaal één regenton per huishouden.
• Korting is alleen geldig in de winkel, niet bij online bestellingen.

De partijen die deelnemen aan de regentonnenactie zijn de filialen in Helmond 
van Tuincentrum Coppelmans, Boerenbond, Gamma en Karwei.

Flyer met coupon
De flyer met coupon is te downloaden op www.allelichtenopgroen.nl. Ook in de 
winkels van de deelnemende partijen kunt u terecht voor de flyers met coupon.

Dit is een gezamenlijke actie van gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas.

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 wijken op. De gemeente 
helpt inwoners hun wijk groener te maken en stelt gratis plantjes, tuinaarde 
en hulp van hoveniers beschikbaar.

Tegels eruit, planten erin!
Wat was het warm hè, 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. Ook riolen worden minder belast. De planten trekken meer 
dieren aan, zoals vogels en bijen en zorgen 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 
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. Aanmelden 
gaat eenvoudig: vul het formulier in op de website  
www.allelichtenopgroen.nl/operatie-steenbreek. Doe dit vóór 17 september. 
Heeft u hulp nodig? Vermeld dit dan bij uw aanmelding. Onze hoveniers helpen u 
graag.

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

Uitnodiging: CampusCafé 28 september

Op woensdagavond 28 september vindt er weer een CampusCafé plaats. 
Tijdens het CampusCafé praten we u bij over project Campus De Braak en 
geven we de gelegenheid om met elkaar te netwerken. Iedereen is vanaf 
18.20 uur welkom op de Praktijkschool Helmond (Generaal Snijdersstraat 51, 
5703 GR Helmond). 
Het programma start om 18.30 uur. 

Het belooft een interactieve avond te worden! Hieronder een greep uit het 
programma:
• Presentatie update ontwikkelingen fase 1 en 2
• Werksessie kansenkaart Slimme Campus
• JIBB+ activiteiten op en rond de campus
• Bijzondere weetjes over het project ‘Wist u dat...’
• Première video ‘het verhaal van De Braak’ 

Bent u erbij? Laat het ons weten door een mail te sturen naar 
campusdebraak@helmond.nl.

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



Bekendmakingen

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

Overloop 48A  06-09-2022 plaatsen Post.nl pakket- en briefautomaat 7233695

Marktstraat 10 06-09-2022 wijzigen kantoor naar 6 appartementen 7236639

Van Meelstraat  07-09-2022 oprichten 50 appartementen en 7239963

– Wethouder van Wellaan  maken uitweg 

Stappenhoeve 11 08-09-2022 plaatsen dakkapel 7243015

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Burgemeester Geukerspark 03-09-2022 Burendag ‘Samen maken wij Helmond’  2022-X2768 

  24 september 2022

Winkelcentrum Brouwhorst 07-09-2022 Sinterklaasmiddag Winkelcentrum  2022-X2813 

  Brouwhorst 3 december 2022

Markt 08-09-2022 Fairtrade & Global Goals  2022-X2827 

  30 oktober 2022

Winkelcentrum Brouwhorst 08-09-2022 Kerstmarkt Brouwhorst  2022-X2829 

  18 december 2022

Sperwerstraat  09-09-2022 Estafette Vrijheidsvuur 25 sept 2022  2022-X2847 

– Willem Prinzenstraat - Hurksestraat - Prins Karelstraat - Hortensiapark  

Sportpark Espendonk 1  09-09-2022 Clipshoot SSL pro records  2022-X2852

  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:

Mercuriuslaan 74 05-09-2022 kamerbewoning, verbouwen woning,  7107437

   wijzigen gevel 

Trambrugweg 10 05-09-2022 vervangen kozijnen 7117967

Julianalaan 14 06-09-2022 vergroten woning 7168901

van der Brugghenstraat 19 07-09-2022 vergroten woning 7031553

Essehoutstraat 2 12-09-2022 plaatsen overkapping en erfafscheiding 7206277

Breitnerlaan 18 12-09-2022 vergroten woning 7012699 

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

Varenschut 24 24-06-2022 vergroten bedrijfspand  6784019

Betuwehof 10 25-07-2022 maken uitweg  7152227

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

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Luis Donkerspleintje  05-09-2022 Halloween Brouwhuis, 29 oktober 2022  2022-X2327

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.

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

Aarle-Rixtelseweg 63 02-09-2022 aanleg siertuin en oprichten 6890845

  erfafscheiding

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: E-laadpunt 

Peeleik  (VKB 2228). 

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.

Europese Richtlijn Omgevingslawaai: Geluidbelastingkaarten gemeente 
Helmond 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 6 september 2022 

geluidsbelastingkaarten hebben vastgesteld zoals bedoeld in de Wet milieubeheer (artikel 

11.6, vierde lid) en de Europese Richtlijn Omgevingslawaai. De gemeente Helmond is onderdeel 

van de agglomeratie Eindhoven (bestaande uit Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, 

Nuenen en Geldrop-Mierlo). Voor alle genoemde gemeenten zijn geluidbelastingkaarten en 

bijbehorende tabellen opgesteld. De kaarten en tabellen voor Helmond zijn in te zien bij de 

Stadswinkel Helmond, Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX Helmond en op de website van de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (https://odzob.nl/expertises/geluid).

Europese Richtlijn Omgevingslawaai

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is een richtlijn waarmee de Europese Unie wil 

bereiken dat omgevingsgeluid in alle lidstaten op een uniforme wijze wordt behandeld. 

Het doel van deze richtlijn is het in kaart brengen en zo mogelijk beheersen van geluid dat 

wordt veroorzaakt door auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, vliegtuigen en bedrijven. 

De gemeenten die onderdeel vormen van de agglomeratie Eindhoven moeten elke vijf jaar 

geluidbelastingkaarten en een actieplan Geluid opstellen.

Tegen de vaststelling van de geluidbelastingkaarten en bijbehorende tabellen is geen bezwaar 

of beroep mogelijk. De kaarten vormen de basis voor het actieplan dat burgemeester en 

wethouders van Helmond zullen opstellen. Het ontwerp van dit actieplan zal t.z.t. worden 

gepubliceerd, waarbij iedereen zijn zienswijze naar voren kan brengen. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie opvragen? Stel uw vraag aan gemeente@helmond.nl 

(t.a.v. Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen/Milieu) of aan geluidisolatie@odzob.nl. 

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 15 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.


