Infopagina
Bijeenkomst over speelplekken in Brouwhuis en
Rijpelberg
Woont u in Brouwhuis of Rijpelberg en denkt u graag mee over speelplekken en
spelen in de wijk? Dan bent u van harte welkom op een speciale bijeenkomst
over dit thema.
Veel speelplekken in Brouwhuis en Rijpelberg zijn verouderd. Daarom gaat de
gemeente ze de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder,
eigentijdser en avontuurlijker maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden
om in de buitenlucht te bewegen, ontmoeten en ontdekken.
Wat is nodig?
Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets
doen? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de bijeenkomst.
Bijeenkomsten op 12 en 14 maart
De bewonersavond van Brouwhuis is op 12 maart in het Tienerhuis
(Rivierensingel 752). Die van Rijpelberg vindt plaats op 14 maart in wijkhuis
De Brem (Rijpelplein 1). Beide bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.00 uur.
De zaal is open om 19.15 uur. De avonden starten met een korte presentatie over
het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Daarna gaan medewerkers van
de gemeente graag met u in gesprek.
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.
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Deel uw verhaal met de wethouder
Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of
vriendin mee.
Overzicht wijkspreekuren
In maart staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Helmond-Noord met wethouder Van den Waardenburg op woensdag
13 maart van 18.30 tot 19.30 uur in De Boerderij (Harmoniestraat 105)
• In Helmond-West met wethouder Van Dijk op donderdag 14 maart van 19.30
tot 20.30 uur in Westwijzer (Cortenbachstraat 70)
• In Rijpelberg met wethouder Maas op donderdag 21 maart van 19.30 tot
20.30 uur in De Brem (Rijpelplein 1)
U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in
een andere wijk? Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor de geplande
wijkspreekuren in april.

Kom ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag. Verenigingen, sportclubs,
buren, collega’s, vrienden en familie, iedereen is van harte uitgenodigd om zich
in te zetten voor een schone buurt. De gemeente ondersteunt de deelnemers die
deze dag in actie komen met opruimmaterialen. Wilt u ook meedoen? Dan kunt
u zich nu aanmelden.
Afvalbingo
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone buurt, maar daarnaast kunnen
deelnemers ook meedoen met de Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en een
bingokaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig. Bij een volle bingokaart worden
kinderen beloond met een leuke verrassing. Alle deelnemende groepen maken
daarnaast kans op leuke prijzen.
Aanmelden
Kom in actie en meld uw groep aan op www.debries.eu/acties/lod2019-helmond.
Heeft u geen groep, maar wilt u toch graag meedoen? Dan kunt u zich
aanmelden als zelfstandige opruimer of aansluiten bij een andere groep.
Deze opschoonactie maakt onderdeel uit van een landelijk initiatief en wordt
georganiseerd door gemeente Helmond en De Bries.

Inloopavond en ter inzagelegging maatregelen
verbreding A67
Een deel van de Rijksweg A67 wordt in capaciteit vergroot/verbreed. Daarvoor
wordt van 22 februari tot en met 4 april de Ontwerp Structuurvisie gepubliceerd.
U heeft in deze periode de mogelijkheid om hierop uw zienswijzen kenbaar te
maken op de website www.platformparticipatie.nl/a67leza. Op dinsdag 12 maart
van 19:00 tot 21:00 is in het NH Hotel in Geldrop een inloopavond.

• 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)

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

Raadsvergadering

Locatie:
Hoofdstraat 166

12 maart 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 maart aanstaande in de raadzaal
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.
Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet.
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek
portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies.
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Kaderbrief Senzer 2020
• Visie Stadskantoor in Beweging - Toekomstgericht werken
• Gewijzigd vaststellen Paraplubestemmingsplan Zorgvuldige Veehouderij
De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Citroenvlinder 1
21-02-2019
Burgemeester Krollaan 89 22-02-2019
Dr. Dreeslaan 238
25-02-2019
Dr. Dreeslaan 236
25-02-2019
Dr. Dreeslaan 224
25-02-2019
Dr. Dreeslaan 226
25-02-2019
Judith Leysterplein
26-02-2019
1 t/m 41 en 24 t/m 42
Zeeuwendonk 2
26-02-2019
Helmond-Noord/Warande 27-02-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
OLO 3909701
verplaatsen en verbreden uitweg
OLO 4210595
oprichten woning en maken uitweg OLO 4143051
oprichten woning en maken uitweg OLO 4143105
oprichten woning (tweekapper)
OLO 3956931
oprichten woning (tweekapper)
OLO 3956867
oprichten 20 woningen en
OLO 4015327
11 appartementen
oprichten woning
OLO 3983825
plaatsen van 6 tijdelijke
OLO 4217959
informatieborden

Datum indiening:
18-02-2019

Helmond Centrum

20-02-2019

Cacaokade 1

24-02-2019

Cacaokade 1
Cacaokade 1
oude parkeerterrein
Groene Campus (Katoenstraat)
Dorpsstraat

24-02-2019
24-02-2019
21-02-2019
25-02-2019

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Koningsdag Mierlo-Hout 2019
2019-00704
(27 april 2019)
Koningsnacht en -dag 2019
2019-00761
(26 & 27 april 2019)
Foodfestival Cacao aan de Kade
2019-00773
(22 april 2019)
Ibiza Markt (7 april 2019)
2019-00777
Ibiza Markt (30 juni 2019)
2019-00779
Snuffelmarkt De Oliemolen
2019-00792
(23 juni 2019)
Koningsdag Stiphout (27 april 2019) 2019-00812

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.

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.

MEDICIJNAFVAL?

LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Projectlocatie:
Datum indiening:
Heibloemweg 14
22-02-2019
Egelantier 11
22-02-2019
Krommeweg naast 11
25-02-2019
Dr. Dreeslaan, de Hoefkens
23-02-2019
T 7802
Astronautenlaan 170
26-02-2019
Torenstraat 1
22-02-2019

Horst 19

de Zoete Kers, kavel L 7,
de Groene Loper
Kanaaldijk N.W. 43

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken 2 uitwegen
2019-X0247
vergroten woning
OLO 4233239
plaatsen tijdelijke woonunit
OLO 4235049
oprichten woning met
OLO 4233399
tandartspraktijk
dakkapel plaatsen voorzijde woning OLO 4239879
vervangen van bestaande
OLO 4232373
dakinstallaties
26-02-2019 aanbouw + wijziging dakkapel
OLO 4239773
voorzijde
26-02-2019 oprichten woning, maken uitweg
OLO 4073729

25-02-2019 plaatsen reclame

2019-X0268

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
van ‘t Hoffstraat 10
26-02-2019

Projectomschrijving:
ophogen garage

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4227331

Na de beoordeling van bovengenoemde aanvraag omgevingsvergunning, is besloten dat voor
dit project geen omgevingsvergunning is vereist.

Doosjes: alleen de strips.
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier.
Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy.

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

Naam inrichting
R&L Recycling B.V.

Hoe?
Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.

Locatie
Omschrijving melding
Lage Dijk 31a Het veranderen van een bedrijf voor het recyclen
van elektrische en elektronische apparaten.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

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

6 maart 2019

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

