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Wegafsluitingen intocht en kasteel van Sinterklaas

Deze maand zijn er op diverse locaties wegafsluitingen in verband met
Sinterklaas.

Kasteel van Sinterklaas
Het Kasteelplein tussen de Smalle Haven en Kasteellaan is afgesloten van vrijdag
9 november tot zaterdag 8 december 2018.

Intocht Sinterklaas Helmond 2018
Vanwege de intocht van Sinterklaas zijn de volgende wegen op zondag 18
november 2018 tussen 11.00 en 14.00 uur gesloten: Kanaaldijk N.O. tussen
Waardstraat en Havenplein, Havenweg tussen Kanaaldijk N.W. en Oude Aa,
Kanaaldijk N.W. tussen Beatrixlaan en West-Ende, Steenweg tussen Kanaaldijk
N.W. en Kromme Steenweg, Kromme Steenweg tussen Steenweg en Fr. J. van
Thielpark, Kasteellaan tussen Kasteelplein en Veestraat, Oostende tussen
Torenstraat en Kanaaldijk N.W.

Evenementensubsidie?
Dien uw aanvraag vóór 1 december 2018 in

Organiseert u in 2019 een evenement en wilt u daarvoor een
evenementensubsidie bij de gemeente aanvragen? Zorg er dan voor dat deze
uiterlijk vóór 1 december 2018 bij de gemeente ligt.

Wijkbezoek aan Binnenstad-Oost op zaterdag
17 november

Logo in
Zwart/Wo
Grijs/Wa
Grijs/Hel
Grijs/Kro

Op zaterdag 17 november aanstaande zal het college van burgemeester en
wethouders van 10.00 tot 14.00 uur een bezoek brengen aan Binnenstad-Oost.
Tijdens dit bezoek maakt het college middels een rondwandeling kennis met
verschillende initiatieven en onderwerpen die spelen in de wijk. Daarnaast biedt
het wijkbezoek ruimte om in contact te komen met wijkbewoners.
Programma
Het programma voor het wijkbezoek start om 10.00 in Wijkhuis De Fonkel
met een welkomstwoord van de voorzitter van de wijkraad, Jos van Bussel, en
burgemeester Elly Blanksma. Vervolgens start de rondwandeling door de wijk
langs onder andere project Hei Wonen, de geplande nieuwbouw en renovatie
werkzaamheden in de Willem Beringsstraat en Jan Stevensstraat en Speeltuin
Leonardus. Ook wordt er tijdens de wandeling stilgestaan bij thema’s waaronder:
(verkeers)veiligheid, inrichting van de openbare ruimte en leefbaarheid. Het
wijkbezoek wordt afgesloten door wijkwethouder Erik de Vries tijdens een lunch
in De Fonkel.
Vrij toegankelijk
Inwoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan het wijkbezoek en hun
verhalen, vragen en/of zorgen te delen met de collegeleden.

U kunt de aanvraag ook later indienen (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het
evenement). Echter, de kans bestaat dan dat het beschikbare budget verdeeld is
en er voor uw evenement geen geld meer beschikbaar is.

Aanvraag en projectplan
Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Vul dan het aanvraagformulier in.
Dat vindt u op www.helmond.nl/subsidies. Daar leest u ook meer over de
voorwaarden waaraan u moet voldoen.
Daarnaast vraagt de gemeente u om een projectplan. Het projectplan is vormvrij,
maar bevat wel een aantal vaste onderdelen. Bijvoorbeeld een begroting.

Beoordeling evenement
Aan de hand van een beoordelingskader wordt bepaald of een evenement
subsidie ontvangt en hoe hoog de bijdrage wordt. Dit kader is door de gemeente
in overleg met diverse partijen uit de stad ontwikkeld. Het beoordelingskader
werkt op basis van een puntensysteem. Hoe meer punten een evenement scoort,
hoe hoger de subsidiebijdrage kan zijn.

Adviescommissie
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag en
adviseert het college van burgemeester en wethouders hierover. Het college
beslist of een organisator voor subsidie in aanmerking komt.

Basisevenementen en wijkevenementen
Voor basisevenementen (Stadscarnaval, Koningsnacht/dag, Sinterklaasintocht,
herdenking-bevrijdingsactiviteiten) en kleinere evenementen die plaatsvinden
in de wijken, geldt dat de subsidieaanvraag uiterlijk 12 weken voorafgaand aan
het evenement ingediend moet zijn. Deze evenementen worden op een andere
manier beoordeeld.

Website
Wilt u meer weten over het aanvragen van een evenementensubsidie en hoe
deze wordt beoordeeld? Kijk dan op www.helmond.nl/subsidies.

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

Symposium Mediawijs Helmond
Hoe begeleid je kinderen online?
Social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het heeft een
enorme aantrekkingskracht op volwassenen, maar ook op kinderen en jongeren.
Social media kent voornamelijk veel leuke kanten, maar er zijn ook gevaren.
Kinderen en jongeren moeten leren om met social media om te gaan, maar
hoe doe je dat? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Wat mag strafrechtelijk wel
en wat mag niet? Welke omgangsvormen voor social media moet je kinderen
aanleren? Is gamen slecht en wanneer ben je verslaafd? En hoe begeleid je
kinderen met een beperking?
Wilt u als ouder weten hoe je je kind(eren) (met een beperking) kunt begeleiden
om met social media om te gaan? Kom dan naar het Symposium Mediawijs
Helmond.
Donderdag 22 november 2018
Tijd:
Locatie:

Kosten:
Aanmelden:

18.30 uur – 21.45 uur
ROC ter Aa
Keizerin Marialaan 2
5702 NR Helmond
Gratis
u kunt zich aanmelden via www.mediawijshelmond.nl

Programma
18.30 uur:
19.00 uur:
20.30 uur:
21.45 uur:

Inloop
Opening en interactieve sessie door Helder theater & Halt
Workshop ronde
Einde

• 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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)

Vergaderingen
welstandscommissie

Projectlocatie:
Bruhezerweg 8

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 13 november 2018 en
27 november 2018. Beide 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/welstandscommissie. 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.

Projectomschrijving:
vergroten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3959319

Rectificatie publicatie tervisielegging Ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg ongenummerd
Deze rectificatie is noodzakelijk omdat het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied –
Aarle-Rixtelseweg ongenummerd” bij de eerdere kennisgeving van de ter visielegging
in de Staatscourant en de Traverse van 1 november 2018 niet correct op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd. Hierdoor is het noodzakelijk om het
ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken opnieuw ter inzage te leggen.
Hieronder volgt de juiste tekst en termijn van terinzagelegging:

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

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 Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg ongenummerd, met ingang van
8 november 2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Bekendmakingen

Dit bestemmingsplan betreft de realisatie van een ruimte voor ruimte woning op een kavel
tussen de nummers 69 en 75.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Projectlocatie:
Sweelincklaan 8
Spagetstraat 9
Stiphout Zuid, kavel 8
Helmondsingel 143

Watermolenwal 8

Datum indiening:
27-10-2018
25-10-2018
26-10-2018
29-10-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken uitweg
OLO 3999475
vergroten woning
OLO 3985971
oprichten woning
OLO 3614693
verbouwen hoofdgebouw,
OLO 3869609
oprichten stallingsruimte met zoutbuffer
30-10-2018 wijzigen pand en plaatsen reclame OLO 4002935

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)

Projectlocatie:
Korte Beemd 3
Roggedijk 4

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
26-10-2018 milieumelding
OLO 3998507
26-10-2018 milieumelding, diverse punten
OLO 3998339
actualiseren

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Pastoor v.d. Venstraat 28
25-10-2018 vergroten garage
OLO 3892841
Elsdonk 18
29-10-2018 vervangen overkapping en
OLO 3938325
erfafscheiding
Panovenweg 12
30-10-2018 plaatsen lichtreclame
OLO 3677001
Geysendorfferstraat 1P
30-10-2018 plaatsen pinbox
OLO 3895865
de Kromme Geer 48
01-11-2018 wijzigen voorgevel
OLO 3985555
Theo Driessenhof 27
01-11-2018 verbouwing garage
OLO 3935143
Johanna v Vlaanderenstr 1 01-11-2018 vervangen raamkozijn door schuifpui OLO 3941473

Milieu (1)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting
Atlas Technologies
Pantos Profiles

Locatie
Automotive Campus 70
Heibloemweg 14

Omschrijving melding
Het aanbouwen van een kantoor.
Het oprichten van een bedrijf voor
metaalbewerking.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie:
Projectomschrijving:
Willem Prinzenstraat 81 t/m 93, oprichten 63 woningen
Willem Beringsstraat 2 t/m 30, (Weverspoort Blok 16 + 17)
Jan Stevensstraat 1 t/m 35,
Heistraat 8 t/m 20,
Johanna Bogaersplein 1 t/m 15, 2 t/m 16

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3768747

Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van 8 november 2018 gedurende zes weken 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.

Zienswijze
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te
worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer
14-0492).

• 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

Inzage
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.0794.0000BP180107-1000.
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.
Zienswijze
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 Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg
ongenummerd. 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) 702602.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat:
Ten behoeve van het Speelhuis, de Kromme Steenweg en Wilhelminalaan zijn heringericht.
Voor de betaald- en vergunninghoudersparkeerplaatsen is besloten om enkele wijzigingen
aan te brengen. Zo zullen de betaald parkeerplaatsen op de Wilhelminalaan tussen de
voormalige pastorie en de Prins Hendriklaan weer gratis worden. De vijf parkeerplaatsen
op de Wilhelminalaan voor de voormalige pastorie worden aangewezen als exclusieve
vergunninghoudersparkeerplaatsen. Separaat hiervan worden er ook parkeerplaatsen in de
Blinkertsestraat aangewezen als exclusieve vergunninghoudersparkeerplaatsen.
Deze en enkele andere wijzigingen staan opgenomen in het derde wijzigingsbesluit
uitvoeringsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Helmond 2015 dat gepubliceerd is
in het elektronisch Gemeenteblad (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/).
Nadere informatie
Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met Ing. H.E.J.
Raijmakers, tel. 0492-587588.

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

7 november 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

