
Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Meienvoort 2 22-07-2022 Buurtbarbeque Meienvoort,  2022-X2253

  3 september 2022  

Elsdonk 28 22-07-2022 Ponykamp 2022 The Movie,  2022-X2257

  25 t/m 29 juli 2022  

Cacaokade 1 25-07-2022 Infected Zomer Lounge Cacaofabriek,  2022-X2283

  7 augustus 2022  

Terrein de Meent/ORO,  25-07-2022 Burendag Baroniehof 2022,  2022-X2285

Baroniehof 189  24 september 2022  

Markt thv nr. 7 en nr. 42,  28-07-2022 Blaasfestijn centrum Helmond 2022,  2022-X2318

Havenplein thv en 8, Havenweg thv nr. 4,   25 september 2022 

Kasteellaan thv nr. 8 en Veestraat thv nr. 31 

Hortensiapark  29-07-2022 Viering Bevrijding Helmond,  2022-X2330

(Wethouder van Wellaan)  25 september 2022 

Hulshoeve 10,16, 17 en 18 29-07-2022 Buurtbarbecue Hulshoeve,  2022-X2332

  24 september 2022  

Luis Donkerspleintje  28-07-2022 Halloween Brouwhuis, 29 oktober 2022  2022-X2327

Walnoothof 31-07-2022 Buurtbarbecue Walnoothof,  2022-X2346

  3 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 evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Cacaokade 1 27-07-2022 Infected Zomer Lounge Cacaofabriek,  2022-X2283

  7 augustus 2022  

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

Walnoothof 10 25-07-2022 plaatsen overkapping 7096017

Snelliusstraat 7 25-07-2022 oprichten carport 6899801

Walenburgweide 1 25-07-2022 oprichten carport 7145371

Zoete Kers 28 26-07-2022 oprichten woning, maken uitweg 6237767

Noord Parallelweg 27 26-07-2022 maken uitweg 6967711

Binderseind 23-25 27-07-2022 aanbrengen fysieke scheiding en  6885997

  wijzigen huisnummer. 

Beelsstraat 60 28-07-2022 verbouwen woning 7061359

De Korte Geer 11 29-07-2022 vergroten woning 7080703

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Kaldersedijk 32 05-08-2022 oprichten woning, maken uitweg en  6380263

  strijdig gebruik

3e Haagstraat 67,  05-08-2022 Oprichten 9 appartementen 6171017

67A t/m 67H 

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 5 augustus 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het 

(tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u 

een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u 

richten aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Team 

Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kan een afspraak worden gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder 

telefoonnummer 14-0492).

Blauwalg bij u in de buurt? 
Is het lange tijd droog en warm? Dan kan dat voor blauwalgenbloei zorgen in 
oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij aanraking 
met de huid of inname kan dit bij zowel mens als dier zorgen voor irritaties. 
Wilt u weten of er in een vijver, sloot of beek in uw buurt blauwalgenbloei is 
vastgesteld? Ga dan naar de website van het waterschap (www.aaenmaas.nl) 
voor een actueel overzicht. 

Wat is blauwalgenbloei? 
Blauwalgen zijn in bijna elk oppervlaktewater terug te vinden. Als blauwalgen 
zich echter explosief vermenigvuldigen is er sprake van blauwalgenbloei. 
Bij blauwalgenbloei ontstaat er meestal een blauwgroene drijflaag op het 
water. Als de zon minder fel schijnt en het water afkoelt, wordt de hoeveelheid 
blauwalgen minder en wordt het water weer helder. 

Het vaststellen van bloeialgenbloei
Bij een vermoeden van blauwalgenbloei controleert het waterschap Aa en Maas 
de betreffende locatie. Als er blauwalgenbloei is vastgesteld dan worden er bij 
het water waarschuwingsborden geplaatst. Vermijd dan ieder contact met het 
water. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over blauwalgen, een melding maken of een actueel 
overzicht van alle locaties waar blauwalgenbloei is vastgesteld? Ga dan naar de 
website van het waterschap www.aaenmaas.nl. 

Bekendmakingen

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

Beursplein  08-06-2022 plaatsen hekwerk  7033575

sectie HMD00-I- nummer 1773

Molenstraat 215,  10-06-2022 oprichten twee appartementen 7042385

Doornpad 1A  begane grond  

Pastoor Elsenstraat 34 15-06-2022 vergroten woning  6655001

De Wiel 2, 2A t/m 2E en  14-06-2022 kamerverhuurpand (16 kamers)  7049211

Kerkstraat Zuid 15  verbouwen naar 7 appartementen  

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

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

Betuwehof 10 25-07-2022 maken uitweg 7152227

Liverdonk kavel L 63 25-07-2022 maken uitweg 7152721

Liverdonk kavel L 63 25-07-2022 oprichten woning 6395313

Zandstraat 41 25-07-2022 plaatsen reclame 7150839

Maisdijk 7 25-07-2022 vergroten bedrijfspand 7142093

Rupelstraat 56A 22-07-2022 maken uitweg 7149333

Dierdonkpark 10 22-07-2022 wijzigen brandcompartimenten en  7148909

  plaatsen entresol 

Lindbergplein 22-07-2022 kappen 8 bomen 7146967

Rivierensingel (721) 22-07-2022 oprichten woning 7146943

Nieuwveld 21 26-07-2022 plaatsen toegangsdeur 51123408

Braakweg 22 26-07-2022 vergroten woning 5830473

Goorloopzone 26-07-2022 kappen van 2 bomen 7154609

Plesmanlaan 109 26-07-2022 plaatsen airco (voorzijde) 7156647

Grasbeemd 2 27-07-2022 plaatsen 2 fietsenstallingen 7156055

van der Brugghenstraat 19 27-07-2022 vergroten woning 7031553

Grasbeemd 2 28-07-2022 oprichten cleanroom 7157821

Abendonk 35 28-07-2022 maken uitweg 7161313

Dorpsstraat 53 28-07-2022 vergroten woning   6943889

Sectie F, nummer 1174,  29-07-2022 plaatsen auto-, loop- en 7164011

Waterburcht 7  fietsbrugverbinding   

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:

Brandevoortse Dreef 101 27-07-2022 plaatsen gevelreclame 6961939

Meijerijhof 14 28-07-2022 wijzigen gevel (voorzijde) 7051773

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
De volgende exploitatievergunning is verleend.

Aanvrager: Locatie: Omschrijving: Registratie nr./

Datum vergunning

WOVIMZ Molenstraat 205 Exploitatievergunning seksbioscoop 50963730/

Entertainment 19 juli 2022

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende 

exploitatievergunning via telefoonnummer 14-0492 of gemeente@helmond.nl. 

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

Lidl Nederland GmbH Taftstraat 2 Het uitbreiden van een supermarkt

Wet bodembescherming (Wbb) Taftstraat 2 (Lidl) 
Melding in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) van een voornemen de bodem 

te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van 

de bodem wordt verminderd of verplaatst op de locatie Taftstraat 2 (Lidl) (AA079410226) te 

Helmond.

Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb.

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

dat op 26 juli 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 

wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 

verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van LIDL Nederland GmbH en betreft de locatie die bekend staat als 

Taftstraat 2 (Lidl) met locatiecode AA079410226.

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Bezwaar maken is niet mogelijk.

Hebt u vragen over deze kennisgeving? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum 

via tel. (14) 0492.

Wet bodembescherming (Wbb) Rivierensingel nabij 116
Besluit in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) tot het instemmen met 

het evaluatieverslag voor de locatie Rivierensingel nabij 116 - calamiteit warmtenet 

(AA079409861) te Helmond.

Besluit ingevolge artikel 39c Wbb.

Veolia Energie Netwerken B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het 

evaluatieverslag van een bodemsanering voor de locatie Rivierensingel nabij 116 - calamiteit 

warmtenet te Helmond (locatiecode: AA079409861).

Het College van B&W heeft het volgende besloten om in te stemmen met het 

deelevaluatieverslag. De bodemsanering is hiermee als afgerond.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 3 augustus 2022 tot 14 september 2022 in te zien bij 

cluster Milieu in het tijdelijk Stadskantoor aan de Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is 

alleen mogelijk op afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (14) 0492.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 14 

september). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en 

Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal 

ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 4 augustus 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.


