
Drukte in de Stadswinkel

Deze maand is het extra druk 
in de Stadswinkel. 
Veel mensen vragen voor de 
zomervakantie een nieuw 
reisdocument aan. 
Heeft u ook een nieuw 
paspoort of nieuwe ID-kaart 
nodig? Plan dan minimaal vijf 
dagen vooraf uw afspraak in 
via www.helmond.nl/afspraak 
of bel 14 0492.

Raadsvergadering 
28 juni 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 juni aanstaande in de raadzaal in 
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Raad in Beeld (dit voorstel is opnieuw geagendeerd omdat bij behandeling op 
 10 mei 2016 de stemmen staakten).
• Voorhangprocedure intentieovereenkomst N279
• Bestedingsvoorstel mantelzorgwaardering.
• Verlengen ontheffing van het vereiste van ingezetenschap 
 wethouder J.C.J. van Bree.
• Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2017 van de Veiligheidsregio 
 Brabant-Zuidoost (VRBZO), de Peel 6.1 en het Werkbedrijf Atlant - de Peel
• 11e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008
• Jaarrekening 2015 en bestemming bedrijfsresultaat Atlant Groep.
• 1e Bestuursrapportage (Berap) 2016.

Daarnaast zijn er enkele hamerstukken. Dat zijn onderwerpen waar al 
overeenstemming over is en waarover in principe niet gediscussieerd wordt.

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

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Omgeving
Donderdag 23 juni, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Zienswijze ontwerp begroting 2017 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
2. Verlengen ontheffing ingezetenvereiste wethouder Van Bree
3. Zienswijze ontwerp begroting 2017 Peel 6.1
4. Jaarrekening 2015 Werkbedrijf Atlant De Peel
5. Zienswijze ontwerpbegroting 2017 Werkbedrijf Atlant De Peel/
ondernemingsplan 2017-2018

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

Bekendmakingen

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

de Plaetse 136 09-06-2016 plaatsen 2 extra dakramen (voorzijde) OLO 2393507 D

Leeuwerikstraat 4 09-06-2016 maken trapgat 2e verdiepingsvloer 2016-X0566

Broederwal 145 13-06-2016 plaatsen veranda OLO 2399271 D

Straakvense Bosdijk  13-06-2016 vervangen gevelbekleding OLO 2399149 D

67-69-71-73-75-77-  (achterzijde)

79-81-83- 85-87-89-

91-93-95-97

Johannes Vermeerlaan 10-06-2016 tijdelijke huisvesting van 4 AMV’s 2016-X0575

153

Havenpark 13-06-2016 afwijken bestemmingsplan i.v.m.  2016-X0576

  zomerkermis (4 t/m 15 juli 2016)

van Graftstraat 39 13-06-2016 vergroten woning 2016-X0577

Middendijk 1B 09-06-2016 plaatsen 3 vlaggenmasten,  2016-X0581

  aanpassen reclame

Brandevoort,  14-06-2016 oprichten woning OLO 2402933 D

kavel S60/S61

van Duijnhovenstraat 14 14-06-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2402965 D

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

Barrierlaan 17 10-06-2016 vervangen kozijn voorgevel OLO 2368247 D

Breedijk 31 13-06-2016 vernieuwen gevel OLO 2337259 D

Europaweg 152-156 13-06-2016 verbouwing/uitbreiding OLO 2328089 D

  bestaande carwash

Dorpsstraat 112 13-06-2016 vervangen rabat delen + plaatsen poort OLO 2360939 D

van Hoofstraat 45 13-06-2016 herbouwen afgebrand bijgebouw OLO 2307871 D

Leeuwerikstraat 4 13-06-2016 maken trapgat 2e verdiepingsvloer 2016-X0566

Janssenstraat 35 14-06-2016 maken erker en plaatsen extra OLO 2361109 D

  gevelkozijn (voorgevel) en plaatsen 

  extra dakraam

Zoete Kers 12 14-06-2016 oprichten woning met bijgebouwen OLO 2127521 D

Hof Bruheze 305 14-06-2016 samenvoegen woningen OLO 2338277 D

Waterbeemd 1 15-06-2016 uitbreiding bedrijfspand fase 2 OLO 2288251 D

Kanaaldijk Z.W. 3 16-06-2016 oprichten bedrijfshal OLO 2212905 D

Lieshoutseweg 67 16-06-2016 plaatsen omheining om weilanden OLO 2281945 D

  voor paarden

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag, 
(provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Binnen Parallelweg 27 14-06-2016 graveren van de screen OLO 2402361 D

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. Voor de volledige publicatie van 

de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u kijken op 

www.brabant.nl/loket/bekendmakingen

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

de Hoefkens 1 17-04-2016 realiseren van een OLO 2162337 D

  bedrijfsverzamelgebouw

Trambrugweg 59 20-04-2016 maken uitweg 3,75 meter OLO 2309597 D

Dr. Dreeslaan  28-04-2016 oprichten bedrijfshal OLO 2318895 D

de Hoefkens 

deelgebied 3 kavel 17

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

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons 

college over de plannen heeft beslist. 

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

Churchilllaan 204B 15-06-2016 vervangen machines OLO 2329915 D

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



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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

E&M Buitenreklame BV 1e Tussendijk 10 Het veranderen van een bedrijf.

Mainetti B.V. Hooibeemd 2 Het starten van een bedrijf. 

Straal- en conserveringsbedrijf  Ringdijk 4 Het veranderen van een bedrijf.

Meulendijks B.V.

DDAcars VOF 2e Tussendijk 19 Het starten van een bedrijf. 

Enfes Pyramide Grillroom Heistraat 123 Het starten van een bedrijf. 

Verhoeven Garden Stones & Basics Kanaaldijk Z.W. 3 Het veranderen van een bedrijf.

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Op de locatie “Caroluslaan 3-7 (Osimex)” (locatiecode AA079401000) is een bodemsanering 

uitgevoerd. Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag 

van de bodemsanering. De bodemsanering wordt hiermee als afgerond beschouwd.

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 22 juni 2016 zes weken in te zien bij het team Milieu 

op het Stadskantoor aan de Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak; u kunt hiervoor bellen naar 0492 - 58 71 96.

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

tot 3 augustus 2016). 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 voorzitter van 

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

Vastgesteld uitwerkingsplan Brandevoort II - Hazenwinkel-Liverdonk West
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat zij op grond van artikel 3.9a van 

de Wet ruimtelijke ordening op 9 juni 2016 het uitwerkingsplan Brandevoort II – Hazenwinkel-

Liverdonk West hebben vastgesteld. In het bestemmingsplan Brandevoort II is voor de bouw 

van woningen in de plandelen Liverdonk en Hazenwinkel een uit te werken bestemming 

opgenomen. Het oostelijke deel van Liverdonk is reeds uitgewerkt. Deze uitwerking omvat het 

westelijke deel van Liverdonk en geheel Hazenwinkel.

Inzage plan

Het uitwerkingsplan ligt met ingang van 23 juni 2016 zes weken ter inzage. 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Identificatiecode 

NL.IMRO.0794.2100BPU150060.2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via 

telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Beroep

Tegen het vastgestelde uitwerkingsplan kan met ingang van 24 juni 2015 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij het college hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij het college in te dienen;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door het college zijn aangebracht

 ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan. 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat 

belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden er 

aangevoerd worden tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe 

beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en 

herstelwet van toepassing is.

Het beroepschrift moet worden gestuurd naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het 

uitwerkingsplan treedt in werking daags 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 tevens 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 op het verzoek is beslist.

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. Tevens 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

MELD JE AAN!

Burgemeester en Wethouders van Helmond 22 juni 2016

• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt


