
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. 

Commissievergadering
  Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 13 september 2022, 19.30 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Inzet Coronagelden voor het vergroenen van de Binnenstad, Helmond Noord,
Oost, West
2. Maximum aantal burgercommissieleden

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 13 september 2022 , 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Vaststellen bestemmingsplan ‘t Hout - Aquamarijnstraat
2. Participatieplicht bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. Daarnaast kunt u de 
vergadering ook op een later moment terugkijken. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

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

Slimmer omgaan met energie?  
Kom naar het Energiehuis Slim Wonen
Bent u een huiseigenaar of huurder en wilt u slimmer met uw energie 
omgaan? Ga dan naar het Energiehuis Slim Wonen. Het Energiehuis 
Slim Wonen is het loket van de gemeente Helmond en zeven andere 
Peelgemeenten over alles wat met energie te maken heeft. 

Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld isoleren, wilt u deskundig 
onafhankelijk advies of wilt u deelnemen aan een gratis thema-avond? Neem 
contact op of loop vrijblijvend binnen. Het Energiehuis Slim Wonen helpt u graag.

Themabijeenkomsten september
In september zijn er themabijeenkomsten over zonnepanelen en over de 
warmtepomp. De themabijeenkomsten vinden plaats in het Energiehuis aan de 
Torenstraat 3 in Helmond op:
• Maandag 12 september om 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten?
• Maandag 26 september om 19.30: Warmtepomp iets voor mij?

U kunt zich aanmelden via de website www.energiehuisslimwonen.nl/agenda of 
door een mail te sturen naar info@energiehuisslimwonen.nl.

Inloopspreekuren
Elke dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 13.00 uur zijn de inloopspreekuren aan de Torenstraat 3 in Helmond. U kunt 
dan zonder afspraak binnenlopen voor gratis advies.

Telefonisch energiespreekuur 
Belt u liever? Dat kan iedere dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur via 
telefoonnummer 085-0410041. Afspraak maken met een Energiecoach?  
Dat kan via www.energiehuisslimwonen.nl/afspraak. 

Meer informatie
Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl, mail naar het serviceloket via  
info@energiehuisslimwonen.nl of kom tijdens een van de inloopspreekuren naar 
Torenstraat 3 in Helmond. 

  Vergaderingen 
 Welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 20 september, 4 oktober 
en 18 oktober 2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van 
de vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl.  
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.



Bekendmakingen

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

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

Rembrandtlaan 16 11-07-2022 wijziging oprichten zwembad  6920209

Dierdonkpark 10 20-07-2022 plaatsen containers, keten, toiletunit  2022-X2224 

en trailer (totaal 216 m2) van 25 nov t/m 6 dec 2022   

Breitnerlaan 18 31-05-2022 uitbreiden van de woning  7012699

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

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

Hindestraat 43 29-08-2022 plaatsen overkapping 7216301

Sectie L, nr. 3108 /  29-08-2022 oprichten woning 6952577 

Zoete Kers kavel 51

Sportpark de Braak 7 30-08-2022 plaatsen units 6974601

Zandstraat 41 30-08-2022 plaatsen reclame 7220903

Kloosterweide 39 01-09-2022 kappen 1 boom 7222655

Nemerlaerhof 74 03-09-2022 maken uitweg 7230249

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

Kaldersedijk 5A 02-09-2022 wijzigen uitweg 7042795 

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Piet Blomplein 1  30-08-2022 De lege stoel, 24 september 2022  2022-X2718

Havenweg 4C 30-08-2022 Blaasfestijn franske,  2022-X2722

24 september 2022 

Havenweg 8 30-08-2022 Blaasfestijn podium bascule,  2022-X2734 

24 en 25 september 2022

Kasteellaan 8   02-09-2022 Blaasfestijn helmond 24-9 en 2022-X2752 

 Café De Kei en Café De Vlegel 25-9-2022

Piet Blomplein 1 03-09-2022 Stembus top 900 / 7-9-2022  2022-X2762

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:

Cederhoutstraat 44 29-08-2022 Op je gezondheid (gezondheidsbeurs),   2022-X2095 

2-10-2022

Havenweg 4-8 /  29-08-2022 Blaasfestijn centrum Helmond 2022,  2022-X2318 

Kasteellaan 8 / Markt 7-42 /  25 september 2022 

Veestraat 31 - Markt thv nr. 7 en nr. 42, Havenplein thv en 8, Havenweg thv nr. 4, Kasteellaan 

thv nr. 8 en Veestraat thv nr. 31 

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:

Hortsedijk 122 30-08-2022 vergroten woning 7210101

Houtsestraat 64 30-08-2022 plaatsen zonnedoek terras achter 7045119

 (legalisatie)

Berm naast Dorpsstraat 114  01-09-2022 kappen 3 bomen 7191389

Aarle-Rixtelseweg 63 02-09-2022 Aanleg siertuin en oprichting 6890845

erfafscheiding

Lijsterstraat 7 02-09-2022 plaatsen dakkapel 7174061

 Vogelenzang 05-09-2022 kappen 4 bomen 7191503

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

Buvo Castings Achterdijk 25 Meerdere wijzigingen,  

 waaronder het vervangen van een smeltinstallatie. 

Kennisgeving verlenging beslistermijn (1)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij de 

beslistermijn van de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een wijziging van het bedrijf 

Buvo Castings B.V. aan de Achterdijk 25 met OLO-nummer 7088015 en met zes weken hebben 

verlengd.

Kennisgeving verlenging beslistermijn (1)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij de 

beslistermijn van de aanvraag om een omgevingsvergunning van Sherart B.V. aan de  

Zuiddijk 27 met OLO-nummer 7152083 met zes weken hebben verlengd.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
De volgende vergunningen zijn in de afgelopen weken verleend.

Aanvrager Horeca Locatie Omschrijving Registratie nr/Datum verzending

Horeca Cultuur Helmond Cacaokade 1 Alcoholwetvergunning 51060429/11-08-2022

Collins Food Limited (KFC)Deltaweg 2 Exploitatievergunning 51032324/11-08-2022

Corina’s cafetaria Willem  Exploitatievergunning 50977517/23-06-2022 

Prinzenstraat 116 

Meer informatie

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

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

legging vanaf: 

Bakelsedijk 123 t/m 127 09-09-2022       oprichten 40 appartementen 6632133

en Fokkerlaan 57 t/m 129

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 9 september 2022 gedurende zes weken (tot en met 21 oktober 2022) 

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).

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “40 appartementen Lindberghplein”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning “40 appartementen Lindberghplein”. Deze waarden 

bedraagt maximaal 52 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Bakelsedijk en 49 dB 

ten gevolge van de Rijpelbaan.

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen vanaf, dag na publicatie, voor 

een periode van 6 weken ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44. Om de stukken 

in te zien kunt u een afspraak maken via tel. 14-0492.

Zienswijzen indienen

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

geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a afdeling 

Ondernemen en Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder 

vermelding van: Zienswijze Wet geluidhinder appartementen Lindberghplein. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor 

bellen naar tel. 14-0492. 

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 8 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.




