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Wegafsluitingen Night-LightRun
Op zaterdag 19 mei vindt de Night-LightRun in Helmond plaats, een nachtelijke
hardloopwedstrijd in het centrum van de stad. Vanwege dit evenement zijn er in
het centrum diverse wegafsluitingen.
Vanaf zaterdagavond circa 19.30 uur tot 23.30 uur zijn er in het centrum van de
stad diverse wegen afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om onder andere
Kanaaldijk NW, Havenweg, Kasteellaan, Kasteelplein, Steenweg, Wilhelminalaan,
Kasteel Traverse, Noord Koninginnewal, Kluisstraat, Zuidende, Binderseind,
Beelstraat, Molenstraat, Pastoor van Leeuwenstraat, Tolpost, Heistraat en
Marktstraat.
De omleidingsroute gaat via Heeklaan, Kasteelherenlaan, Binnendongenstraat,
Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan, Julianalaan en vice versa. De omleiding
wordt ter plekke met borden aangegeven.
Bereikbaarheid
Bent u inwoner/ondernemer in het afgesloten gebied? Zet dan uw voertuig
buiten het afgesloten gedeelte als u deze zaterdagavond nodig hebt. Dit geldt
ook voor de geparkeerde voertuigen aan de route. Na 23.30 uur worden de
hekken verwijderd en zijn alle wegen weer toegankelijk. De parkeergarage Elzas is
bereikbaar via de Torenstraat.

Technische snufjes voor zelfstandig wonen
in Vooruitkomst

Grijs/Hel
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Technische hulpmiddelen kunnen het leven van mensen die ondersteuning nodig
hebben en hun mantelzorgers een stuk aangenamer maken. Wilt u eens kennis
maken met allerlei (technische) snufjes die uw functioneren in en om het huis
vergemakkelijken? Loop dan eens binnen bij Vooruitkomst.
In Vooruitkomst kunnen ouderen, mensen met dementie, mantelzorgers,
zorgprofessionals en andere zorgvragers terecht voor persoonlijk advies. De
probeerplaats is geen winkel, maar een plek waar u hulpmiddelen kunt proberen
en ervaren. Vooruitkomst is open op woensdag van 10.00 tot 15.00 uur en op
donderdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur.
Vooruitkomst is een initiatief van Quartz, het transmuraal centrum voor de regio
Helmond, in samenwerking met gemeente Helmond. Binnen Quartz werken
de Zorgboog, Savant zorg, Sint Annaklooster, Elkerliek ziekenhuis, de Regionale
Huisartsenvereniging en GGZ Oost-Brabant samen.
hekken verwijderd en zijn alle wegen weer toegankelijk. De parkeergarage Elzas is
bereikbaar via de Torenstraat.

Gemeente Tweede Pinksterdag gesloten
Op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, zijn alle kantoren van de gemeente
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel en Zorg & Ondersteuning.
U kunt op die dag de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op
www.helmond.nl.
Avondopenstelling op woensdag
Omdat de Stadswinkel Tweede Pinksterdag gesloten is, verschuift de
avondopenstelling naar woensdag 23 mei. Die dag is de Stadswinkel open
tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. Tijdens Pinksteren kunt u uw
afspraak maken via www.helmond.nl. Hou er rekening mee dat deze avond snel
vol gepland kan zijn.
Museum Helmond
Museum Helmond is op Eerste Pinksterdag en Tweede Pinksterdag (Kastelendag)
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening:
2e Haagstraat 40
03-05-2018
Aardenburg, kavel 2 03-05-2018
Burgemeester
08-05-2018
van Houtlaan
89 t/m 137A (oneven),
100 t/m 122A (even)
Penningstraat 55
08-05-2018
Maisdijk 7
08-05-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen gevelbelettering
OLO 3651235
oprichten woning
OLO 3278641
onderhoud woningen burgemeester
OLO 3657619
van Houtlaan

kappen boom
uitbreiding expeditie magazijn

OLO 3659195
OLO 3522357

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Wegafsluitingen Boeremèrt Brouwhuis
Op zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag, is het Boeremèrt in Brouwhuis.
Vanwege dit evenement zijn er in Brouwhuis diverse wegafsluitingen.
De wegafsluitingen gelden die zondag van 06.00 uur tot 24.00 uur voor de
volgende wegen:
• Trambaan, Peeleik tussen Trambaan en Bruhezerweg
• Bruhezerweg tussen Peeleik en Trambaan
• Brouwhuissedijk tussen Peeleik en De Rijt
• De Rijt
• Rector Heuvelstraat tussen De Rijt en Peeleik
• Hoge Zij
• Heiakker tussen Trambaan en Hoge Zij
• Veldweg
• Haagbeemd
• Pater Govaartpad

• 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)

Projectlocatie:
Verzenddatum besluit:
Ruwe Putten 3
03-05-2018
Mgr. Swinkelsstraat 1
04-05-2018
Kromme Haagdijk 8
17-05-2018
Vuurvlinder 1
07-05-2018
Leeuwenborchweide 62
08-05-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten open opslagloods
OLO 3547221
oprichten garage
OLO 3566639
oprichten dubbele garage
OLO 3558339
oprichten woning
OLO 3417633
plaatsen erker (voorzijde)
OLO 3603725

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Dorpsstraat 55
Statenlaan 93

Projectomschrijving:
kappen boom
vergroten trapgat

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3556211
OLO 3457279

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Rivierensingel 725

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
20-03-2018 oprichten woning en maken
OLO 3312169
uitweg

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.

• 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

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
diverse locaties
Brandevoort

Datum indiening:
07-05-2018

Werkomschrijving:
Kindervakantieweek
Brandevoort 2018
(9 t/m 13 juli 2018)

Registratienr.:
2018-01818

Verleende evenementenvergunningen (2)

Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
sportpark De Beemd
04-05-2018
Kringgilde Peelland 2018
2018-00585
(21 t/m 24 juni 2018)
Kasteeltuin
04-05-2018
Kasteeltuinconcerten 2018
2017-04605
(6 juli t/m 17 augustus 2018)
Markt
08-05-2018
Custom Car Meeting (19 augustus 2018) 2018-01291

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan
ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen
stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten
het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”.
Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven.
Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen,
aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Adomaitis, A
Adomaitis, J
Meulendijks, PJM

Geboortedatum
15-03-2013
04-09-2017
10-11-1987

Ontwerpbestemmingsplan Heiakker I
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 Heiakker I met ingang van 17 mei 2018 gedurende zes weken door
een ieder kan worden ingezien.
In het kader van de actualiseringsplicht is voor het geldende bestemmingsplan “Heiakker”
een nieuw conserverend bestemmingsplan gemaakt, “Heiakker I”. Hierin zijn de woonbuurt
Heiakker en de sportvelden van Brouwhuis gelegen en deze worden voorzien van een actueel
planologisch-juridisch kader. Hierin zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode
is NL.IMRO.0794.1400BP170154-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage 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.
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 Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Heiakker I. 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) 702 602.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Milieu
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn een vergunning
te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:
CAN-PACK NL Holdings B.V. voor het veranderen van een bedrijf voor het opslaan en
vervaardigen van metalen verpakkingen aan de Maisdijk 9 in Helmond. De verandering betreft
het wijzigen van de opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen, bodembeschermende
voorzieningen en het aansluiten van de washer dryer oven op de thermische naverbrander.
De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3528893.
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
17 mei 2018 tot en met 27 juni 2018 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den
Heuvel 35 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. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf
telefonisch (088-3690278) een afspraak maken

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6
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 ‘Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6’ met ingang van 17 mei
2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van ca. 20 senioren woningen en ca. 11
appartementen.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode
is NL.IMRO.0794.1200BP170187-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage 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.
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 Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6’.
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) 702 602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
bestemmingsplan ‘Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6’
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten
behoeve van het bestemmingsplan ‘Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6’. Deze waarden
zijn: maximaal 54 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Paulus Potterlaan.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen zoals deze worden
geprojecteerd in het bestemmingsplan ‘Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6’.
Inzage
Met ingang van 17 mei 2018 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek
zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in
de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de
openingstijden van de Stadswinkel.
Zienswijze
Binnen een 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 Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6. 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. 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.

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 van Helmond, p.a. Omgevingsdienst ZuidoostBrabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen
kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690278).

Burgemeester en Wethouders van Helmond

• 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

16 mei 2018

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.

