
Meer mogelijkheden trouwen in Helmond

Stellen die willen trouwen in Helmond, hebben vanaf 1 juni aanstaande veel 
meer mogelijkheden in de keuze van trouwlocaties. Bruidsparen kunnen de 
plek waar zij hun huwelijk willen voltrekken dan in principe zelf uitkiezen.

Deze plek moet uiteraard op Helmonds grondgebied liggen en mag niet religieus 
van aard zijn, omdat burgerlijk en kerkelijk huwelijk altijd gescheiden horen zijn.

Daarnaast zijn er elf  locaties benoemd tot ‘huis van de gemeente’. Bruidsparen 
kunnen daar altijd hun huwelijk laten voltrekken. Dat zijn het Kasteel, het 
Speelhuis, de Raadzaal, de bibliotheek, de Cacaofabriek, de Warande, de 
Steenoven, hotel West Ende, zalencomplex De Koning, zalencentrum De Traverse 
en de Kasteelpoort. 
Wat de huizen van de gemeente betreft gaat het dit jaar om een pilot. Als deze 
slaagt en bij belangstelling van horecaondernemers, wordt de lijst met locaties 
uitgebreid.

Daarnaast blijven de mogelijkheden bestaan om gratis of met korting te trouwen 
in de Stadswinkel. Ook is het in speciale gevallen mogelijk te trouwen in het 
ziekenhuis.

Meer informatie over de locaties en de kosten vindt u in het digitaal loket van de 
gemeente Helmond: www.helmond.nl/digitaalloket. 

Lezing Veerkrachtige kinderen opvoeden
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) houdt op 19 april een lezing over 
emotionele veerkracht van kinderen met tips hoe u daar als ouder aan kunt 
bijdragen.

Een belangrijke taak voor ouders is om kinderen te leren omgaan met hun 
gevoelens. Kinderen moeten vaardigheden ontwikkelen om tegenslagen en stress 
op een goede manier te verwerken.

Gratis
De bijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden via 
opvoedondersteunerscjg@helmond.nl, telefonisch via 0800 – 55 66 555 (gratis) 
of via www.cjg.nl. Geeft u bij aanmelding ‘Veerkrachtige kinderen’ aan, hoeveel 
kinderen u heeft en in welke leeftijd.

De lezing vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in 
Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond. 

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u als het nodig is in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

Spreekuur in De Brem
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op 21 april tussen 19.30 en 20.30 uur in 
wijkhuis De Brem (Rijpelberg). Met wethouder Van der Zanden kunt u in gesprek 
over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, onderwijs of 
gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder De Leeuw. 
Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht werken en 
toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.
U kunt zich tot en met 13 april aanmelden voor het spreekuur. 
Wethouder Van der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij Jolanda Benders, 
via j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151. 
Spreekuur wethouder De Vries: aanmelden bij Tanja Geelen via 
t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven). Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder 
Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met 
wethouder Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: 
l.daub@helmond.nl of 0492 – 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per 
jaar een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden 
via mevrouw Daub.

Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in 
te dienen, bezwaar aan te tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. 
Daarvoor biedt de gemeente andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u 
daarover meer.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15
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Referendum over associatieovereenkomst tussen 

Europese Unie en Oekraïne
Meer weten? Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen

• 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

Helmond



Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 12 april, 26 april, 10 mei 
en 24 mei 2016. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl, Bewoners, Bouwen, onder kopje Bouwen Welstandscommissie 
met agenda’s. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in de Stadswinkel, 
Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond, geopend op maandag van 12.00 uur tot 
19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op telefoonnummer 
0492-587575 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 11 april, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie Voortgang van de Wmo en jeugdzorg
2. Jaarbegroting 2016 Stichting Openbare Basisscholen Helmond

Commissie Omgeving
Dinsdag 12 april, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Woonvisie 2016-2020
2. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Helmond – Ruwe Putten 3
3. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Suytkade I

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 14 april, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie Aanvalsplan veiligheid
2. Nota evenementenbeleid

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond/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:

Hoofdstraat 41A 23-03-2016 uitbreiding bedrijfsunits OLO 2259429 D

Kanaaldijk Z.W. 1 24-03-2016 oprichten loods OLO 2264231 D

Rivierensingel 741 27-03-2016 vervangen erfafscheiding (zijkant)  OLO 2266799 D

  en plaatsen poort

Kanaaldijk N.W. 43-45 29-03-2016 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 2268703 A

Bakelsedijk 136 29-03-2016 oprichten overkapping OLO 2268731 D

Ardennen 43 29-03-2016 oprichten berging OLO 2270513 A

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Hortensialaan 87 07-04-2016 melding brandveilig gebruik OLO 2159745 D

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 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.

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a afdeling Bouwen en Wonen, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak 

worden gemaakt bij de afdeling Bouwen en Wonen (iedere werkdag te bereiken onder 

telefoonnummer 0492-587506).

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

Havenweg 16A 24-03-2016 plaatsen overkapping OLO 2144725 A

Bezemheide 10 30-03-2016 oprichten garage OLO 2181335 D

Keizerin Marialaan 5 30-03-2016 vergroten Jan Vissermuseum OLO 2186735 D

   (brandweermuseum)

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Montgomerystraat 12 (locatiecode: AA079402170)

Melder:  ARCADIS Nederland namens Berendsen Textiel Services B.V.

Datum ontvangst: 24 maart 2016

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ontvangen van: 

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Rooms For Care Achterdijk 14 Het starten van een bedrijf.

Vos Logistics Helmond BV Graandijk 1 Het veranderen van een opslag- en 

  distributiebedrijf.

Beheermaatschappij Felix Clercx B.V. Maisdijk 5 Het veranderen van een bedrijf.

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort II – Broekstraat 91
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan 

Brandevoort II - Broekstraat 91 met ingang van 7 april 2016 gedurende zes weken door een 

ieder kan worden ingezien. De aanleg van het fietspad Helmond-Eindhoven gaat over percelen 

G 2701 en G 2702. Deze gronden zijn niet in eigendom van de gemeente Helmond. 

Ter compensatie wordt het pand aan de Broekstraat 91 gelegaliseerd tot recreatiewoning. 

Deze recreatiewoning is thans in gebruik door de eigenaar van percelen G 2701 en G 2702.

Inzage plan

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

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP150111-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar 

ter inzage 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.

Zienswijzen

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

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Broekstraat 91. Mondelinge zienswijzen 

kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden 

gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 70 26 02.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 6 april 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


