
High Tech Ontdekkingsroute in Helmond

Op zaterdag 28 mei vindt van 11.00 tot 17.00 uur de High Tech 
Ontdekkingsroute plaats tijdens de Dutch Technology Week (DTW). Op deze 
publieksdag zetten twee high tech hotspots in Helmond hun deuren open. 
Neem op de Hotspot Automotive Campus bijvoorbeeld een kijkje in de 
innovatieve verkeerscentrale. Of kom meer te weten over hoe zelfrijdende 
auto’s met elkaar en met andere systemen kunnen communiceren. 

De A270 naar Eindhoven wordt afgesloten voor een wedstrijd tussen 10 tot 12 
Europese teams in zelfrijdende auto’s: De Grand Cooperative Driving Challenge. 
En heeft u vorig jaar de F16 gemist? Kom hem dan dit jaar van dichtbij bekijken 
op de Automotive Campus. Daarnaast vinden er ook diverse activiteiten voor 
kinderen plaats, zoals vliegen in een vliegsimulator.

Racen in je zelfgebouwde wagen of stap in een vliegsimulator
De tweede Hotspot, High Tech Helmond – De Peel, vindt u aan de Grasbeemd 2. 
Hier kunt u een kijkje nemen in de keuken van mechatronica, metaal, food, textiel 
en defensie. Er zijn verschillende activiteiten voor jong en oud. Kom racen met 
uw zelfgebouwde wagen en ervaren hoe het is om piloot te zijn in één van de 
vliegsimulators van Defensie. Of laat uw smaakpapillen werken tijdens diverse 
proefjes en smaaktesten. Ook kunt u een 3D print maken van uw eigen ontwerp. 

Meer weten over de Dutch Technology Week? Kijk dan op 
www.dutchtechnologyweek.nl voor het volledige programma of volg #DTW2016 
via Social Media.

Commissievergadering 
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Financiën
Woensdag 25 mei, 18.30 uur.

Tijdens deze vergadering wordt de jaarrekening 2015 behandeld.

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.

Raadsvergadering 
Bestuurscentrum Boscotondo 
31 mei 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 mei aanstaande in de raadzaal in 
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2016-2019.
• Terugkoop brandweerkazerne Deurneseweg 135.
• Helmond Verbonden - Mobiliteitsvisie 2016-2025.
• Intrekken verordening Seniorenraad 2011.

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.

Bekendmakingen

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

Churchill-laan 101 12-05-2016 wijzigen entree OLO 2262409 D

Trambrugweg 2 04-05-2016 wijzigen bestemming A

Wevestraat 23 15-05-2016 verplaatsen inrit OLO 2349545 D

Pastoor Elsenstraat 118A 17-05-2016 plaatsen overkapping-aanbouw A

Herenlaan 90 17-05-2016 plaatsen glaswand OLO 2352561 D

Hoek Dr. Dreeslaan - 19-05-2016 oprichten woning en aanleggen OLO 2355559 D 

de Hoefkens  uitweg

bouwnummer 17

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

Rakthof 6 12-05-2016 plaatsen reclame OLO 2324929 D

Koeveldsestraat 8 12-05-2016 aanleggen inrit/uitweg OLO 2259087 A

Windmolenstraat 8 13-05-2016 aanvraag afvoer bestaande OLO 2325175 D

  houtkachel

Haverdijk 4 13-05-2016 vervangen gevelbeplating OLO 2307375 D

Hoofdstraat 41F 17-05-2016 uitbreiding bedrijfsunits OLO 2259429 D

Wethouder 18-05-2016 kappen 5 bomen i.v.m. verlengen OLO 2340029 D

Ebbenlaan  “rechtsaffer”

Nieuwstraat 38 19-05-2016 plaatsen vloerafscheiding trap OLO 2250027 A

t.h.v.  19-05-2016 kappen van een boom OLO 2334221 D

Duizeldonksestraat 28

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

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Achterdijk 42 09-05-2016 plaatsen tijdelijke zeecontainers OLO 2263283 D

Rietbeemdweg 3 19-05-2016 advies onderdeel bouwen OLO 1669067 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

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven hierbij ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan

“Stiphout – Molenven (sportpark en natuurpoort)”. 

Het gaat om het realiseren van een natuurpoort en een parkeerterrein aan het Molenven. 

Omdat deze voorzieningen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan wordt hiervoor 

een nieuw bestemmingsplan gemaakt. 

Er bestaat nu geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan gereed is en ter inzage kan 

worden gelegd. Dit wordt dan bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse en 

op  www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen vermelden wij nog dat er 

geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over het 

voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 25 mei 2016
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