
Op de koffie bij de wethouder 
Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Bezoek dan het 
wijkspreekuur om hierover te praten met de wethouder. Onder het genot van 
een kop koffie of thee luistert de wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neem 
gerust een familielid, vriend of vriendin mee. 

Overzicht wijkspreekuren januari en februari
In januari en februari staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• Helmond-West: met wethouder Van Dijk op donderdag 19 januari van

18.30 – 19.30 uur in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70);
• Helmond-Oost: met wethouder Van Lierop op donderdag 19 januari van

19.00 – 20.00 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1);
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 19 januari van

20.00 – 21.00 uur in ʻt Brandpunt (Biezenlaan 29);
• Mierlo-Hout: met wethouder Dortmans op woensdag 1 februari van

19.30 uur – 20.30 uur in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44);
• Helmond-Noord: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 1

februari van 19.00 - 20.00 uur in De Schabbert (Nachtegaallaan 215);
• Dierdonk: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 1 februari

van 20.15 - 21.15 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6);
• Rijpelberg: met wethouder Van Lierop op donderdag 9 februari van

19.00 – 20.00 uur in De Brem (Rijpelplein 1);
• Binnenstad: met wethouder De Vries op maandag 13 februari van

19.00 - 20.00 uur in Huis voor de Binnenstad (Heistraat 125);
• Centrum: met wethouder De Vries op maandag 13 februari van

20.15 - 21.15 uur in Buurthuis St. Anna (Hoogeindsestraat 24).

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in een 
andere wijk? Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een overzicht van de 
geplande wijkspreekuren. 

Buurtavond opvanglocatie Margrietlaan 
Sinds maart worden in Helmond Oekraïense vluchtelingen opgevangen. 
We willen graag weten hoe omwonenden de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen ervaren. Daarom organiseren we buurtavonden voor 
omwonenden van de gemeentelijke opvanglocaties. Op 23 januari is de 
buurtavond voor omwonenden van de gemeentelijke opvanglocatie aan de 
Margrietlaan. 

De buurtavond is in de commissiekamer van de gemeente Helmond (Boscotondo), 
Frans Joseph van Thielpark 1 in Helmond. De start is om 19.30 uur met een opening 
door wijkwethouder Van Lierop. Tijdens de avond zijn er medewerkers van de 
opvanglocatie en van de gemeente aanwezig om te luisteren naar en te praten over 
de ervaringen. Omwonenden en ondernemers in de buurt van deze opvanglocaties 
ontvangen een uitnodiging voor de buurtavond. 

Aanmelden kan tot en met 22 januari
Aanmelden kan via oekraine@helmond.nl. Geef in de mail aan met hoeveel 
personen u wilt komen. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergadering is op dinsdag 24 januari, 7 februari en 
21 februari 2023. De vergadering begint 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 u dit doorgeven via 14 0492 
of via gemeente@helmond.nl.

Geldzorgen? Praat erover! 
Campagne Zo Helmond gaat van start 
In januari en februari staan we extra stil bij het thema geld. Een actueel 
onderwerp gezien de dure energie en hoge inflatie. Steeds meer inwoners 
hebben het financieel moeilijk. Daarover praten is vaak lastig. Daarom start 
een campagne om geldzorgen bespreekbaar te maken. De komende periode 
delen inwoners hun verhaal in de hoop dat ook anderen een stap richting hulp 
durven te zetten. 

Zo Helmond helpt  
Het is in deze tijd belangrijker dan ooit om naar elkaar om te kijken en niemand 
in de kou te laten staan. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen, 
rondkomen en vooruitkomen. Zo is Helmond. Als mensen bang zijn om de 
verwarming open te draaien, bang zijn om hun bankrekening te bekijken of ’s nachts 
in bed liggen te piekeren over hoe ze hun kinderen te eten kunnen geven. Juist dan 
is steun nodig van vrienden, familie, buren én voorzieningen en organisaties binnen 
de gemeente. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat. 

Zo Helmond kan veel betekenen in dit soort situaties. Zo Helmond bestaat uit alle 
organisaties in Helmond die zorg en ondersteuning bieden. Voor geldzaken en 
rondkomen zijn dat grotere organisaties als de gemeente, LEVgroep en Stichting 
Sociale Teams Helmond. Maar ook voorzieningen zoals Super Sociaal, Humanitas 
Ruilwinkel, BeBizzy of het JIP. Ondersteuning bij rondkomen bestaat bijvoorbeeld 
uit toeslagen, kwijtscheldingen, goedkopere boodschappen, spullen of begeleiding. 
Maar we kunnen niet alles. Wij zijn geen buurman die een kommetje soep komt 
brengen, een vriend die een arm om de schouder slaat of een familielid die even 
een praatje komt maken. Wij kunnen inwoners niet dwingen om hulp te zoeken of 
hun leven weer op de rails te zetten. We kunnen alleen een zetje in de goede richting 
geven als een inwoner een stap in onze richting zet. Zo komen we samen verder. 

Meer informatie 
Op www.zo-helmond.nl staat allerlei handige informatie over geldzaken en 
rondkomen. U vindt er meer over welke organisaties en voorzieningen er in 
Helmond zijn. Maar ook wat u, als inwoner, zelf kan doen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook 
bespaartips te vinden.

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

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Wij zorgen dat je 
uit het rood komt. 

Jij zorgt voor 
de positieve blik.

www.zo-helmond.nl



Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Wethouder den  10-01-2023 wijzigen gevel 7404829
Oudenstraat 3
President Rooseveltlaan 3 09-01-2023 plaatsen overkapping 7327611
Sectie E 3289 12-01-2023 kappen 1 boom 7436283
Haverdijk 11 12-01-2023 verlenging gebruik vaccinatielocatie 7382107
Zoete Kers 11 13-01-2023 maken uitweg 7504545

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Maaslaan 80 09-01-2023 wijzigen kozijnen (voorgevel) 7507541
Horst 2A 10-01-2023 transformatie woning 7491683
Plesmanlaan 40 15-01-2023 kamerbewoning 7508617
Pastoor Elsenstraat 49A 15-01-2023 wijziging bedrijfsbestemming in wonen 7519205

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:
Heibloemweg 16 09-01-2023 Elis Personeelsfeest, 24 juni 2023  2023-X0057
Markt, Ameidewal,  10-01-2023 Voorjaarskermis Helmond 2023, 2023-X0061
Marktstraat, Watermolenwal, Torenstraat  24 maart t/m 2 april  
Kasteelplein 1 10-01-2023 Kasteeltuin Markt, 27 augustus 2023  2023-X0064
Peeleik en Hector  10-01-2023 Kermis Helmond Brouwhuis, 2023-X0067
Heuvelstraat 13 mei t/m 16 mei 2023 
Automotive Campus 80 10-01-2023 Eleo Grand Opening, 2023-X0069

26 en 27 januari 2023 
Lambertushof 10-01-2023 Musique en Plein Publique, 2023-X0083 

30-6 t/m 2-7-2023
Speelhuisplein 1 10-01-2023 De Vrienden van Helmond Live, 2023-X0086

3 juni 2023 
De Zandbergen Stiphout 12-01-2023 RSW Regio Eindhoven, 12  t/m 14 mei 2023  2023-X0100
Winkelcentrum Brouwhorst 12-01-2023 Koningsmarkt brouwhorst, 27 april 2023  2023-X0102

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.:
Dorpsstraat e.o. 06-01-2023 Carnavalsoptocht Stiphout, 2022-X3155

18 februari 2023 
Havenweg 18 13-01-2023 Carnaval 2023 Plan B, 2022-X3759

17 t/m 22 februari 2023 

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 ʻs-Hertogenbosch 
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding
Vos Logistics Helmond Graandijk 1 Het wijzigen van de opslag van gevaarlijke 

stoffen.
Guardian B.V. Grasbeemd 14 Uitbreiden bedrijfshal en kantoor.
Bart Schuttingen Achterdijk 11A Het oprichten van een bedrijf voor het 

plaatsen van schuttingen.

Wet bodembescherming (Wbb) (1) 
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend op 
10 januari 2023 een melding te hebben ontvangen van Enexis van een uniforme bodemsanering 
categorie tijdelijk uitplaatsen. De melding heeft betrekking op de locatie die bekend staat als 
Sluisdijk met locatiecode AA079408200.

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – De Hoefkens
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 ’t Hout – De Hoefkens met ingang van 20 januari 2023 gedurende zes 
weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan maakt de realisatie van 31 grondgebonden woningen mogelijk op de locatie 
De Hoefkens 5. De huidige bebouwing van het bestaande bedrijfspand wordt gesloopt.

Inzage 
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP220040-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar
ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit 
ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt 
raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14-0492. De digitale 
versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen 
Binnen genoemde termijn van zes weken (van 20 januari tot en met 2 maart 2023) 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, Postbus 
950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ’t Hout – De Hoefkens. 
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492. 

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “’t Hout – De Hoefkens”

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 het bestemmingsplan “’t Hout – De Hoefkens”. Deze waarden bedragen maximaal 60 dB ten 
gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen te projecteren woningen aan de Hoefkens in 
het bestemmingsplan “’t Hout – De Hoefkens”.

Inzage 
Met ingang van 20 januari 2023 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 
zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 
Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren 
versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14-0492.

Zienswijzen indienen 
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Team 
Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze 
Wet geluidhinder BP ’t Hout – De Hoefkens. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m 
vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar 
telefoonnummer 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   19 januari 2023

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


