
Denk ook mee over een plan voor 
Stationskwartier Helmond
Tussen Oranjekade en Suytkade werkt de gemeente aan een aantrekkelijk 
centrumgebied voor de sterk groeiende stad. Met een mooie mix van wonen, 
winkelen, werken en verblijven. Zodat het uitgroeit tot dé centrale, levendige 
ontmoetingsplek voor Helmond en de regio. Het Stationskwartier gaat hier een 
grote rol in spelen. Het station zelf is al in een nieuw jasje gestoken. De volgende 
stap is de ontwikkeling van het gebied eromheen. Daarvoor gaat de gemeente 
een plan maken, in samenspraak met bewoners, ondernemers en betrokkenen.

Meedenken
Hoe moet het Stationskwartier er uit gaan zien? Hoe ervaren inwoners en 
gebruikers het gebied nu? En welke wensen en aandachtspunten zijn er voor 
de toekomst? De gemeente wil graag de ideeën en meningen horen van 
Helmonders en andere betrokkenen. Daarom worden er de komende maanden 
straatgesprekken, interviews en bijeenkomsten gehouden. De straatgesprekken 
starten op dinsdagochtend 12 juli, woensdagmiddag 13 juli en vrijdagavond 15 
juli. De interviewers zijn dan op meerdere plekken in en om het Stationskwartier 
te vinden. Daarnaast praten we met betrokkenen zoals ondernemers in de buurt 
en andere belanghebbenden. Na de zomer vinden er creatieve sessies plaats waar 
iedereen zijn droom voor het Stationsgebied kan delen. 

Toekomstplan 
Alle verzamelde informatie wordt gebruikt voor een globaal plan. Dit plan 
noemen we een gebiedsvisie. Hierin komt te staan hoe we in Helmond het 
Stationskwartier in de toekomst zien en welke projecten daarvoor ontwikkeld 
gaan worden. Begin 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de 
gebiedsvisie.

Blijf op de hoogte
Kijk voor alle ontwikkelingen regelmatig op www.helmond.nl/stationskwartier.

Bekendmakingen

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

Liverdonk Kavel L 100 10-05-2022 oprichten woning  6963307

Heibloemweg 1 11-04-2022 bouwen van entresol in het magazijn.   6894411

Hoofdstraat 159 28-04-2022 plaatsen antennes mobiele  6937261

  datacommunicatie 

Sectie E, 3357  12-05-2022 wijzigen uitweg  6960487

gedeeltelijk 3354 

Noord Parallelweg 27 12-05-2022 maken uitweg  6967711

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

Bedenk de naam voor het nieuwe 
zwembad op Sport- en Beleefcampus 
De Braak
De bouw van het nieuwe zwembad op Campus De Braak is nu al een aantal 
maanden van start. Dit unieke zwembad wordt een plek met grote sociale en 
maatschappelijke meerwaarde voor de inwoners. De naam? Die is er nog niet. 
Daarom nodigt Campus De Braak inwoners uit om mee te denken over de naam 
van het zwembad. Inwoners hebben tot en met vrijdag 22 juli de mogelijkheid 
om hun suggesties voor de naam in te dienen.

Criteria voor de naam van het zwembad 
• de naam moet een link hebben met Helmond of met sport/zwemmen/water; 
• de naam moet eenvoudig te spellen en uit te spreken zijn; 
• de naam mag niet beledigend en/of dubbelzinnig zijn; 
• de naam mag geen verwijzing zijn naar een bedrijf; 
• de naam mag geen vernoeming zijn naar een persoon.

Deelname
Inwoners kunnen een naam inzenden door een mail te sturen naar 
campusdebraak@helmond.nl met als onderwerp ‘nieuwe naam zwembad’. 
Deelnemen kan van maandag 4 juli tot en met vrijdag 22 juli. Een gemeentelijk 
panel kiest samen met de architect  uit alle inzendingen 3-5 kanshebbers. 
Deze namen worden begin september bekendgemaakt. Inwoners krijgen na de 
bekendmaking de mogelijkheid om uit een van deze namen de winnende naam 
te kiezen. Welke naam de meeste stemmen heeft gekregen, wordt medio oktober 
bekendgemaakt. De inzender van de winnende naam wint een 10-badenkaart 
voor het nieuwe zwembad. 

Update bouw
Met de onthulling van het bouwbord (11 maart 2022) door wethouder Harrie 
van Dijk en Mark Westra, directeur van bouwer OLCO, kwam het nieuwe 
zwembad op Campus De Braak al een stap dichterbij. Inmiddels is de bouwplaats 
ingericht en zijn de funderingspalen geboord. Momenteel is de aannemer bezig 
met het aanbrengen van de funderingen en de vloeren van de zwembaden. 
Tot aan de bouwvak zal de aannemer met betonwerkzaamheden bezig zijn. 
Naar verwachting kan het zwembad na de zomer van 2023 in gebruik worden 
genomen.

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



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

Kaarderhof 54 27-06-2022 vergroten woning 7083295

Nachtegaallaan thv 50 28-06-2022 plaatsen containerberging 7084749

Twentehof 13 27-06-2022 vervangen kozijnen 7082281

Hollandhof 61 27-06-2022 maken uitweg 7082201

t.h.v. Wethouder van  27-06-2022 plaatsen tijdelijke scootmobielruimtes  6833423

Deutekomplein 6 en Frans van Bommelstraat 29 

Bindersestraat 2 28-06-2022 wijzigen verleende vergunning  7070385

  2021-x2431 

Houtsestraat 64 29-06-2022 plaatsen zonnedoek terras achter  7045119

  (legalisatie) 

Lungendonk 7 29-06-2022 maken uitweg 7089353

de Korte Geer 11 29-06-2022 vergroten woning 7080703

Venuslaan 30 30-06-2022 strijdig gebruik (kamerbewoning) 7092899

Liverdonk kavel L62 30-06-2022 maken uitweg 7093065

Hoofdstraat 66 29-06-2022 wijzigen inrichting mijnbouwwerk 7088825

Bachlaan 13 03-07-2022 vergroten woning 7097185

Walnoothof 10 01-07-2022 plaatsen overkapping 7096017

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

Lambardi Plein,  09-05-2022 Lambardi festival, 18 september 2022  2022-X1420

Kromme Steenweg, Speelhuis 

Markt 10 28-06-2022 Muziek tijdens zomerkermis  2022-X1981

  (9 en 10 juli 2022)  

rondom wijkgebouw  22-06-2022 Wijkfeest Binnenstad Oost,  2022-X1926

De Fonkel, Prins Karelstraat  4 september 2022  

Kasteellaan 24-05-2022 Kasteellaan evenementen 2022,  2022-X1585

  10-7 t/m 28-8-2022  

Peeleik, Bruhezerweg,  29-06-2022 Viering bevrijding Brouwhuis,  2022-X2000

Louis Donkersplein  24 september 2022  

Lambertushof 19-05-2022 En Plein Public, 1 juli t/m 3 juli 2022  2022-X2006

Berkendonk, Raktweg 2 01-07-2022 Foutdoor/Infected/Los Zand,  2022-X2018

  Berkendonk, Raktweg 2, 10 t/m 18 september 2022 

van der Brugghenstraat 74 02-07-2022 Punktholzer Bierfest, van der  2022-X2020

  Brugghenstraat 74, 24 en 25 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:

Kasteellaan 30-06-2022 Kasteellaan Evenementen 2022,  2022-X1585

  10-7 t/m 28-8-2022  

Lambertushof 30-06-2022 En Plein Public, 1 juli t/m 3 juli 2022  2022-X2006

Havenweg 4 01-07-2022 Kasteeltuinconcerten podium  2022-X1623

  Havenweg, 8 juli t/m 27 augustus 2022  

Bezwaar maken 

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. 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:

Sectie U, 2854, 2293,  30-06-2022 buitenplanse afwijking t.b.v. oprichten

2855 (ged) 3398, 2307, Diepenbroek  woningen 6761477

Ierse Heide 1 t/m 43  29-04-2022 oprichten 22 appartementen 6266807

(oneven) 

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende 

stukken liggen vanaf de dag na publicatie voor een periode van zes weken ter inzage in het 

Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44. 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:

Horstlandenpark 10 27-06-2022 verbouwen woning 6566209

Lieshoutseweg 72A, 72B 27-06-2022 vestigen ondergeschikte zorgfunctie  6681899

  bij agrarisch bedrijf 

Trompstraat,  28-06-2022 kappen 3 bomen 7054349

Prof. Donderstraat en Hoogeindsestraat  

van Speijklaan 71 30-06-2022 wijzigen brandcompartiment 6985783

Wevestraat 4 28-06-2022 vergroten woning 7002867

Lungendonk 6 30-06-2022 oprichten bijgebouw 6607801

3e Haagstraat 157 01-07-2022 verhogen dak 6833701

Wet bodembescherming (Wbb) 
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Enexis Netbeheer BV heeft een verzoek ingediend voor het instemmen met het 

evaluatieverslag van een bodemsanering voor de locatie Noord Koninginnewal 27-57 te 

Helmond (locatiecode: AA079409686). Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen 

met het evaluatieverslag. De bodemsanering is daarmee afgerond.

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 6 juli 2022 tot 17 augustus 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 17 

augustus). 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. Ook 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.

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 

Blokhuis, C.A.  08-01-1988

Verstijnen, H.J.M.  28-05-1965

Jeleniewicz, R.P.  21-08-1989

Shikh Belo, R.  11-10-1995

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
22 appartementen Heiakker Zuid fase 4, Brouwhuis

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 28 juni 2022 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, hebben vastgesteld 

ten behoeve van de omgevingsvergunning voor 22 appartementen in het plan Heiakker Zuid, 

gelegen aan de Rivierensingel te Brouwhuis. Deze hogere waarden bedragen maximaal 55 dB 

ten gevolge van de Rivierensingel.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 juli 2022 

gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 

Wanneer u de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact 

opnemen met 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Beroepschrift indienen 

Tegen het besluit kan met ingang van 8 juli 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 ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

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

State, op bovenstaand adres. 

• 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



• 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 – Lieshoutseweg 76
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 juni 2022 het bestemmingsplan Buitengebied 

– Lieshoutseweg 76 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 8 juli 2022 gedurende zes weken ter inzage.

Korte omschrijving van het plan

De uitoefening van een productiegerichte paardenhouderij, met de beoogde bebouwing en 

functies, paste niet binnen de bestemmingen, zoals die op dit moment voor de locatie gelden. 

Middels een herziening van het bestemmingsplan kon de aanduiding intensieve veehouderij 

op een gedeelte van het bouwvlak vervallen en kunnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden 

van de locatie worden afgestemd op de wensen van initiatiefnemers.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.0000BP200186-2000. 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

Verschillende planregels zijn gewijzigd of toegevoegd. Op de verbeelding is de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – emissiepunten uitgesloten’ toegevoegd, zodat onder andere 

paardenverblijven en mestbakken op het gedeelte van het bouwvlak binnen 50 meter uit de 

bouwvlakgrens van Lieshoutseweg 72 worden uitgesloten. Voor een compleet overzicht en 

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

en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. 

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 9 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 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 ook 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 er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

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

Ayuba, T.  21-04-1995

Raţă,D.A.  11-06-2000

Bahrii, A.  16-05-2002

Bahrii, H.  18-10-1984

Verschuren, J.A.  14-04-1974

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 activiteitenbesluit milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor:

Het oprichten van een champignonkwekerij aan Lieshoutseweg 72 te Helmond.

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een 

kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. Wilt u een 

mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken 

met I. de Bar van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690 686.

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 7 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.

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


