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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

Voorkom het vastvriezen van afval

Het wordt de komende tijd kouder. Dat betekent ook dat het afval 
in uw container vast kan gaan vriezen. Inzamelaars kunnen containers 
met bevroren afval niet volledig leegschudden. Lees hieronder tips hoe u dit 
kunt voorkomen.

Reiniging en inspectie riolering Rijpelberg

Op 30 november is gestart met de reiniging en inspectie van de riolering in 
Rijpelberg. De werkzaamheden lopen door tot eind december en worden 
uitgevoerd door de firma Adriaans. 

Er wordt niet overal gereinigd. Exacte locaties en planning zijn afhankelijk van 
de voortgang van de werkzaamheden en de weersomstandigheden. Door het 
reinigen wordt water uit sifons (waterslot) gezogen en kan er stank de woning 
intrekken. Door alle kranen in huis kort te laten lopen, vullen de sifons zich weer 
met water en zal de stank spoedig verdwijnen.

Nieuwe GFT-containers
 
Heeft u een nieuwe GFT-container aangevraagd? Dan krijgt u waarschijnlijk 
een grijze container met een groene deksel. Alle nieuwe containers zijn
voortaan grijs en gemaakt van gerecycled materiaal. De deksels 
onderscheiden de GFT-container van de rest- en papiercontainer.

De containers worden niet allemaal 
gewisseld. U ontvangt alleen een nieuwe 
container als u deze aanvraagt, bijvoorbeeld 
omdat uw container stuk is, u een grotere 
of kleinere container wilt of als u in een 
nieuwbouwwoning gaat wonen.

Besparing milieu en materiaal
De grijze container blijft helemaal grijs en de 
papiercontainer blijft grijs met een blauwe 
deksel. Door alleen de deksels verschillend 
te maken, kunnen de bakken gemakkelijker 
hergebruikt worden en dat bespaart materiaal 
en het milieu.

Is uw container kapot?
Dan kunt u gratis een nieuwe container 
aanvragen. Bel naar 14 0492. 
Daar helpen ze u graag verder.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 
12 december 2017, 9 januari 2018. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 - 58 75 75 
of via gemeente@helmond.nl.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 11 december, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentaties zorgaanbieders: Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis
2. Presentatie doorontwikkeling gebiedsgericht werken en integrale toegang in 
 het sociaal domein
3. Impuls duurzaam ouderschap

Commissie Omgeving
Dinsdag 12 december, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk gebied Eindhoven
2. Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk gebied Eindhoven

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Tips voor 
afval bij vorst 

Bied uw afval pas op de 
ophaaldag aan in plaats 
van de avond ervoor.

OPHAALDAG

Zet uw container 
de nacht voor de 
ophaaldag in een 
berging/garage, 
of in ieder geval 
uit de wind. 

Bied uw afval pas op de 
ophaaldag aan in plaats 
van de avond ervoor.

Stamp uw afval 
niet aan. De kans 
dat uw afval vast 

blijft zitten, 
is met vorst vele 

malen groter 
dan normaal.

Wrik uw afval los met bijvoorbeeld een schop.

Laat nat afval 
uitlekken voordat u 
het in de container 
plaatst.

Leg een krant of een 
eierdoos onderin 

de container. 
Dat neemt vocht op, 

waardoor uw afval 
minder snel vast 

vriest. Of druppel wat 
slaolie op de bodem. 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



• 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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Bekendmakingen

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

Laathoeve 64 22-11-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3328699

Zwanebloemsingel 4 23-11-2017 plaatsen prieel OLO 3329925

Deurneseweg, Sectie N 4657 24-11-2017 oprichten winkel, plaatsen reclame,  OLO 3114959

  maken uitweg

Meester Strikstraat 8 27-11-2017 wijziging gevels OLO 3092143

Mommersdonk 18 26-11-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 3333479

Horstlandenpark 8 27-11-2017 oprichten woning OLO 3334781

Emmastraat 21 24-11-2017 vergroten woning OLO 3331339

Gerwenseweg 25 28-11-2017 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 3335091

Hortsedijk 51 28-11-2017 plaatsen verplaatsbare OLO 3336901

  mantelzorgwoning

Kloosterweide 54 21-11-2017 kappen boom OLO 3326763

Veestraat 3 28-11-2017 wijzigen bovenwoning in OLO 3339059

  4 appartementen

de Lieverdonk 7 29-11-2017 vergroten woning met terras OLO 3336243

Baroniehof 169A-169B-169 30-11-2017 transformeren kantoorgebouw voor OLO 3097013

  logies arbeidsmigranten

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

Bleriotstraat  24-11-2017 renovatiewerkzaamheden OLO 3230211

1-3-4-5-6-7-8-9-11-12-14-16 /

Lindberghplein 1-2-3-4-5-6-7-8 /

Plesmanlaan 2-4-6-8-10-12-14-

20-22-26-28 /Zeppelinstraat 38

Straakvense Bosdijk 2,6,10 en 12, 24-11-2017 renovatie en isolatie van woningen OLO 3230535

Plesmanlaan 1,9, 13, 34, 38,44,

Jan Olieslagerstraat 

13,19,29,35,37, 41 t/m 53, 63,

Zeppelinstraat 42,48, 

Hopmanstraat 3,9 en 17 

Molenstraat 184 27-11-2017 wonen boven horeca OLO 3234171

Dr. Dreeslaan 208  28-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3219211

Korhoenderhof 47 28-11-2017 oprichten berging met  overkapping 2017-X0859

Bisschop Herincxstraat 26 28-11-2017 oprichten garage OLO 3270277

Bezemheide 2 28-11-2017 oprichten woning OLO 3206495

Rivierensingel 180 29-11-2017 aanbouwen berging OLO 3206471

Aarle-Rixtelseweg 14 29-11-2017 kappen 3 bomen OLO 3216491

Brandevoort 21 30-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3112455

Drie Eikenbeemden 7 30-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3295613

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kromme Haagdijk 30A vergroten woning OLO 3323097

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gerstdijk 18 29-11-2017  uitbreiding bedrijfsruimte OLO 1873115 D

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

Heistraat 58, 58A, 60, 60A,  09-10-2017 oprichten woningen woonplein Heistraat OLO 3242761

62, 64, 66 en 110 t/m 126 even,

 135 t/m 161 oneven

Zeeltstraat 1 t/m 18 10-10-2017 renovatie woningen OLO 3243819

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. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Stappert Noxon B.V Gerstdijk 4 Het starten van een bedrijf voor op- en 

  overslag van roestvaststalen buizen en 

  toebehoren.

Connexxion Generaal Pattonstraat 1 Het veranderen van de busremise.

Openbaar Vervoer NV

Ingediende evenementenvergunningen (1)
locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Centrum 24-11-2017 Carnaval Helmond 2018 2017-04514

  (6 januari 2018 t/m 14 februari 2018)  

Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn een vergunning 

in te trekken ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van:

Vion N.V. voor het in werking hebben van een slachterij aan de Graandijk 5 (voorheen) in 

Helmond. 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 7 december 

2017 tot en met 17 januari 2018 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf 

telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen 

van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(088-3690455).

Rectificatie publicatie vastgesteld bestemmingsplan 
“Brandevoort II - Medevoort 29 (tuincentrum)”

Deze rectificatie is noodzakelijk omdat het bestemmingsplan “Brandevoort II - Medevoort 

29 (tuincentrum)” bij de eerdere bekendmaking van de vaststelling in de Staatscourant en 

de Traverse van  11 oktober 2017 niet correct op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is 

gepubliceerd. Hierdoor is het noodzakelijk om het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de 

bijbehorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. Hieronder volgt de juiste tekst en termijn 

van terinzagelegging:

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 26 september 2017 het bestemmingsplan 

“Brandevoort II - Medevoort 29 (tuincentrum)” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 7 december 2017 gedurende zes weken ter inzage. 

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is een gewijzigde visie op de 

uitwerking van het plandeel de Marke in het bestemmingsplan Brandevoort II.

Een grondruil tussen gemeente en initiatiefnemer ligt ten grondslag aan deze herziening. Met 

deze grondruil ontstaat er voor het tuincentrum een economischer kavel ten behoeve van de 

voortzetting van het tuincentrum / boomkwekerij op die locatie.

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.0794.2100BP160061-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van 

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 8 december 2017 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

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

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 6 december 2017


