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Wijziging dienstregeling bussen

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

Dienstvervoerder Bravo laat weten dat met ingang van 9 december 2018 de
dienstregeling van de bussen in Zuidoost-Brabant wijzigt. Elk jaar gaat in
december de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer in. Voor Helmond
betekent dit het volgende:

Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties en
contactpersonen te maken krijgt. Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd
eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden?
Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners
helpen u. Gratis en onafhankelijk.

• Spitslijn 102 wordt opgeheven per 9 december 2018 wegens een te laag aantal
reizigers. Reizigers uit Stiphout (en Helmond) kunnen met Bravoflex Helmond
naar Nuenen Centrum reizen.
• Buurtbus Lijn 259 gaat een nieuwe route rijden vanuit Lieshout via kern
Gerwen en de Berg in Nuenen naar eindhalte Nuenen Centrum, waardoor het
centrum van Nuenen beter bediend wordt. Traject Nuenen – Stiphout van lijn
259 komt te vervallen. Reizigers uit Stiphout (en Helmond) kunnen met
Bravoflex Helmond naar Nuenen Centrum reizen.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op: www.bravo.info/dienstregeling2019 en
https://www.bravo.info/bravoflex. Binnenkort zijn de busboekjes met de nieuwe
dienstregeling te koop bij de Hermes OV-servicewinkel. Voor de meest actuele
informatie kunnen reizigers terecht op www.hermes.nl

Extra ophaalservice papier in Januari

In december hebben veel huishoudens wat meer papierafval dan normaal
gesproken vanwege de feestdagen. Zit uw container na de feestdagen vol? Dan
kunt u in januari eenmalig een extra doos naast uw papiercontainer zetten. Zorg
ervoor dat het extra papierafval niet kan wegwaaien. De inzameldienst neemt de
doos dan voor u mee.

Onderzoek naar veiligheid op en rondom het spoor

De veiligheid op en rondom het spoor is een onderwerp dat erg leeft in
Noord-Brabant. De gemeente Helmond wil graag weten hoe inwoners die dicht
bij het spoor wonen over ‘veiligheid’ denken en wat zij hierbij voelen. Daarom
voert de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in samenwerking met de gemeente
Helmond in december een onderzoek uit.

Het onderzoek richt zich op mensen die binnen een zone van 200 meter van het
spoor wonen, werken of studeren. Een steekproef van bewoners ontvangt een
uitnodiging voor een online enquête. Een steekproef van mensen die in deze zone
werken of studeren wordt door enquêteurs persoonlijk ondervraagd.

Doe mee aan het onderzoek
Krijgt u een uitnodiging voor de online enquête of wordt u aangesproken
door een enquêteur? De gegevens van het onderzoek worden gebruikt om de
informatie over spoorveiligheid zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen
en behoeften van de inwoners. Er worden hiervoor zo’n 4.000 Brabanders
uitgenodigd die in de buurt van het spoor wonen, werken of studeren. Uw
deelname is daarom erg belangrijk: u vertegenwoordigt veel andere inwoners,
werkenden en studerenden in uw gemeente die niet zijn uitgenodigd.

• 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)

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of
zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt.
Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan.
Op www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u de informatie over de
verschillende organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere
organisatie, dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met
een organisatie voor cliëntondersteuning.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 11 december 2018 en
8 januari 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergaderingen 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.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Marshallstraat 4
Kanaaldijk N.W. 121
Markt 18
Koeveldsestraat 18
Stiphout-Zuid,
Zijdevlinder kavel Z 13
Kromme Steenweg 35
Oostdijk 6A
Schutterslaan 1

Datum indiening: Projectomschrijving:
22-11-2018 wijzigen bestemming naar
detailhandel
22-11-2018 maken balkons t.b.v.
6 appartementen
23-11-2018 plaatsen gevelreclame
22-11-2018 verplaatsen erfafscheiding
23-11-2018 oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4051395

OLO 4050781

OLO 4053015
OLO 4052489
OLO 3986257

26-11-2018 vestigen vintage koffiebar
OLO 4056785
23-11-2018 oprichten werkplaats,
OLO 4053649
keimen woning
28-11-2018 vergroten woning met praktijkruimte OLO 4063359

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Geeneindse Kerkweg 22
29-11-2018 realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4064245

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Markt 18

Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
28-11-2018 plaatsen gevelreclame

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4053015

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

• 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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Harmoniestraat t.h.v.
22-11-2018 kappen 2 bomen
OLO 4039105
Accordeonstraat
Waterbeemd 2A
23-11-2018 plaatsen overkapping,
OLO 3925225
maken 2e uitweg
Schutsboom
23-11-2018 kappen 2 bomen
OLO 4034941
(herplanten 2 bomen)
Jonker Karellaan
23-11-2018 kappen 1 boom
OLO 4035257
Torenstraat t.h.v.
26-11-2018 kappen 1 boom
OLO 4039203
kruising Waardstraat
Lorentzstraat
26-11-2018 kappen 1 boom
OLO 4035275
Noord Koninginnewal
26-11-2018 kappen 1 boom
OLO 4039233
Gasthuisstraat 22
26-11-2018 maken uitweg
OLO 3944683
Straakvense Bosdijk
27-11-2018 kappen 1 boom
OLO 4039257
(t.h.v. Kingsford Smithplantsoen)
Industrieterrein
28-11-2018 kappen 14 bomen
OLO 4039495
Kaarderhof 36
28-11-2018 vergroten garage, wijzigen gevel
OLO 4037769
Braaksestraat 7A
28-11-2018 dagopvang voor ouderen
OLO 3875629
Markt 18
29-11-2018 wijzigen winkelpuien
OLO 3971357

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Suytkade fase 2B,
kadastraal F1001

Projectomschrijving:
oprichten 15 woningen (Suytkade, Fase 2B)

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3761201

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting
Vos Logistics
X-PORE BV

Locatie
Omschrijving melding
Graandijk 1
Het plaatsen van twee uitpandige
opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
Lage Dijk 19B Het wijzigen van een bedrijf voor de vervaardiging
van keramische en metallische producten.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Dorpsstraat 63

Datum indiening:
27-11-2018

Dorpsstraat 63

27-11-2018

Houtsestraat 64 26-11-2018
evenemententerrein Eetcafé de Barrier
Broederwal 263 - Brandevoort 27-11-2018

Weg op den Heuvel 35

28-11-2018

Werkomschrijving:
Registratienr.:
jubileumfeestavond
2018-04615
C.V. De Spurriezeiers (16 februari 2019)
jubileumreceptie
2018-04616
C.V. De Spurriezeiers (10 februari 2019)
Carnaval C.V. ‘t Barrierke 2019
2018-04621
(23 t/m 25 februari 2019, 1 t/m 5 maart 2019)
Braverun 2019
2018-04640
(14 en 15 september 2019)
Kerstborrel (20 december 2018)
2018-04642

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘SBC de Braak’
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 27 november 2018 het bestemmingsplan
‘SBC de Braak’ heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 december 2018 gedurende zes weken ter inzage.
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.0794.1100BP170162-2000. 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 7 december 2018 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 er een beslissing ingenomen.

• 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

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan
“SBC de Braak”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij ten behoeve van het
bestemmingsplan “SBC de Braak” op 12 juni 2018 hogere waarden voor de geluidbelasting
hebben vastgesteld als bedoeld in de Wet geluidhinder. Deze waarden voor het
wegverkeerslawaai zijn: maximaal 59 dB ten gevolge van de Rembrandtlaan, maximaal 54 dB
ten gevolge van de Rijpelbaan en maximaal 52 dB ten gevolge van de Wolfsputter Baan. De
hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen onderwijsgebouwen zoals deze worden
geprojecteerd in het bestemmingsplan “SBC de Braak”.
Inzage
Met ingang van 6 december 2018 kunnen 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.
Beroep
Tegen het besluit kan met ingang van 7 december 2018 gedurende zes weken schriftelijk
beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 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.

Vastgesteld bestemmingsplan “Brouwhuis-Helmondsingel 221”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 27 november 2018 het bestemmingsplan
Brouwhuis-Helmondsingel 221 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 6
december 2018 gedurende zes weken ter inzage.
Dit bestemmingsplan betreft de uitbreiding van het op de Helmondsingel 221 gevestigde
verwerkingsbedrijf voor metaalhoudend afval.
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.0794.1400 BP140123-2000. 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 7 december 2018 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 er een besluit is genomen over het verzoek.

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

5 december 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

