
Voorjaarskermis: wegafsluitingen, 
weekmarkt en parkeren
Helmondse voorjaarskermis wordt gehouden van zaterdag 19 maart tot en met 
zondag 27 maart. Er staan 40 attracties op de Markt en de Ameidewal, variërend 
van groot vermaak tot suikerspinnenkraam. In verband met de kermis nemen we 
een aantal (verkeers)maatregelen.

Wegafsluitingen
Van dinsdag 15 tot dinsdag 29 maart zijn de Markt, de Ameidewal (volledig), 
Noord Koninginnewal tussen Kluisstraat en Ameidewal, en de Watermolenwal 
tussen Ameidewal en Piet Blomplein afgesloten voor alle verkeer. 
Op www.helmond.nl/wegwerkzaamheden vindt u een overzicht van alle 
wegafsluitingen.

Weekmarkt verplaatst
Tegelijk met de voorjaarskermis is er op zaterdag 19 en zaterdag 26 maart de 
‘verzette weekmarkt’ in de binnenstad. U vindt de marktkramen op de Noord- en 
Zuid-Koninginnewal en de Watermolenwal (tot aan parkeergarage Elzas Passage). 
De bloemenkramen staan tijdelijk in de Kerkstraat.

Afsluiting: Noord Koninginnewal tussen Kluisstraat en Molenstraat, 
Watermolenwal tussen Piet Blomplein en parkeergarage Elzas. 

Parkeren
De opbouw van de attracties is dinsdagmorgen 15 maart gestart. Vanaf 
dat moment geldt er een parkeerverbod op de Ameidewal. De bewaakte 
parkeergarages Doorneind en Elzas Passage zijn tijdens de kermisdagen extra 
lang open. Dat geldt ook voor de bewaakte fietsenstallingen Doorneind en 
Speelhuisplein. 

Let op: De parkeergarage bij de Elzas Passage is tot dinsdag 29 maart alleen 
bereikbaar via Oostende, Kanaaldijk N.W. en Havenweg.

Meer informatie over de kermis
De kermis is dagelijks open van 13.00 tot 00.00 uur. Op de zaterdagen gaan 
sommige attracties al om 12.00 uur open. Op www.helmondkermis.nl vindt u een 
overzicht van de attracties, de indeling van het kermisterrein, het programma van 
dag tot dag en alle promotionele acties die er worden gehouden.

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

Bekendmakingen

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

Liverdonk, Abendonk  04-03-2022 oprichten woning 6438219

kavel L 103 

Bakelsedijk 52 05-03-2022 plaatsen erker voorzijde 6789343

Aarle-Rixtelseweg 25 04-03-2022 oprichten berging en poolhouse 6787941

Veluwehof 55 07-03-2022 realisatie bijgebouw 6792293

t.h.v. Janus Meulendijkspad  04-03-2022 aanleg brug gulden aa  6782057

kadastraal B 5583 

Maisdijk 9 07-03-2022 plaatsen porta cabins 6770221

Liverdonk, kavel L 70 08-03-2022 oprichten woning 6579935

van Weerden  08-03-2022 oprichten overkapping 6671967

Poelmanstraat 65 

Aarle-Rixtelseweg 57 09-03-2022 verbouwen woning 6801245

Jan van Vlissingenhof 44 09-03-2022 vergroten woning 6798683

 

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

Marshallstraat 16 07-03-2022 plaatsen tussenvloer 6555027

Abendonk 49 07-03-2022 oprichten woning 6535631

James Ensorlaan 18 08-03-2022 vergroten woning, plaatsen dakkapel             6651617  

  (voorgevel) 

Martinalidonk 35 08-03-2022 oprichten woning, maken uitweg 6275177

U.N.O.-weg 6 09-03-2022 verbouwen woning 6582123

Heiakker 24 09-03-2022 het plaatsen van een opbouw op de  6660217

  1e verdieping  

Heikantseweg 16 10-03-2022 veranderen woning (voorzijde) 6581181

Ierse heide 6 14-03-2022 plaatsen dakkapel 6654157

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

Heibloemweg 10 26-11-2021 plaatsen stellingvloeren hal 1 en 2  6547493

Steenovenweg 21 22-01-2022 herstelwerkzaamheden schoorsteen  6675287

Burgemeester Krollaan 28 24-01-2022 vergroten woning  6398727

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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Hoogeindsestraat,  07-03-2022     Oliemolense Snuffelmarkt, 2022-00066

Zandstraat  15 mei 2022 

Montgomeryplein 07-03-2022     Oliemolense Snuffelmarkt,  2022-00067

  18 september 2022 

Molenven 3 19-11-2021     Fiets4Daagse De Peel  2021-00807

  (26 t/m 29 juli 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 evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

De Plaetse 1 -   09-03-2022  Halve van Helmond 2022 2021-00841

De Plaetse Brandevoort e.o.  (9 en 10 april 2022) 

Kanaaldijk Z.O. 50 10-03-2022  Helmond International Tournament  2021-00881

  (14 t/m 18 april 2022) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. 

Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

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

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



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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

PW Reparatie en Plaatwerk 1e Tussendijk 16 het starten van een garagebedrijf

CarPro Helmond Europaweg 152 het uitbreiden met een zestal wasboxen

Ontwerpbestemmingsplan Berkendonk I – Raktweg 39 en 41
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Berkendonk I – Raktweg 39 en 41 met ingang van 18 maart 2022 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan betreft het omzetten van twee woningen in een agrarische bouwblok naar 

burgerwoning. Ook geeft het de mogelijkheid om een agrarisch bijgebouw te transformeren 

naar 6 recreatiewoningen.

Inzage

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794. 0000BP200201 -1000. Wij adviseren u dit 

ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch 

graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 

14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Berkendonk I – Raktweg 39 en 41. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492. 

Masterplan en beeldkwaliteitsplan Brainport Smart District 
Voor het gebied ten noorden van het spoor in de wijk Brandevoort is op 22 februari 2022 door 

de gemeenteraad ingestemd met het masterplan en beeldkwaliteitsplan Brainport Smart 

District. 

Brainport Smart District wordt globaal begrensd door de A270 en het spoor, de Brandevoortse 

Dreef en de grens met de buurgemeenten. De Stichting Brainport Smart District en gemeente 

Helmond ontwikkelen in dit gebied ‘de wijk van de toekomst’. De wijk wordt een proeftuin 

(living lab) waar innovaties op het gebied van vervoer, gezondheid, data, energie en circulair 

bouwen worden ontwikkeld en toegepast.  Bij die ontwikkelingen staan steeds de bewoners 

centraal. Zij bepalen samen hoe hun leefomgeving vorm krijgt en hun buurt tot leven komt. 

Een buurt waarin iedereen welkom is en kan meedoen.

U kunt het masterplan en beeldkwaliteitsplan bekijken op helmond.raadsinformatie.nl 

(vergadering gemeenteraad 22 februari 2022, punt 17).

Wet bodembescherming (Wbb) (1) 
Melding uniforme bodemsanering categorie immobiel – Hoogeindsestraat-Suytkade 

(AA079400021), Helmond.

Melding ingevolge artikel 39b lid 3 Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

zij op 24 februari 2022 een melding heeft ontvangen van de afdeling IBOR van de gemeente 

Helmond van een uniforme bodemsanering categorie immobiel. De melding heeft betrekking 

op de locatie die bekend staat als Hoogeindsestraat-Suytkade met locatiecode AA079400021.

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. Ook 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.

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

Ruijter de, C.Q.  19-06-2001

Aharchi, S.  25-07-1987

Hamzaoglu, F.  07-04-1970

Swertz, L.J.H.  31-10-1980

Kryzius, I.  12-10-1990

Filinta, N.M.  28-08-1973

Hamzaoglu, A.M.  06-11-1973

Bloemendaal, D.  28-06-1989

Rutkowski, T.K.  16-08-1979

Altunel, H.  31-08-1977

Abdullahi, I.  14-11-1998

Raischi, A.  16-10-1985

Francisca, M.V.L.  03-08-1975

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. 

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Buvo Castings B.V., Achterdijk 25 en 34 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor 

het aspect geluid.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (8 maart 2022) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl/bezwaar of neem contact op met het Klant Contact Centrum via 

telefoonnummer 14 0492.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, 

tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige 

voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is 

genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 

5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Omgevingsvergunning 1e fase, met uitgebreide procedure Sluis 8, 
Kanaaldijk Zuid-West te Helmond  

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, medewerking te verlenen aan 

de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan 

“Buitengebied Helmond” ten behoeve van het verplaatsen van Sluis 8, gelegen aan de 

Kanaaldijk Zuid-West te Helmond

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 18 maart 2022 

gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te 

Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via 

telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.
 

Beroepschrift indienen

Gedurende zes weken, met ingang van 18 maart 2022, kan door belanghebbenden op grond 

van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden 

verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Er kan geen beroep meer worden ingesteld 

door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van 

eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

• 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 17 maart 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.


