
Klimaatdialoog voor inwoners op donderdag 
5 maart 
 
Heeft u de afgelopen zomer ook last gehad van hitte? Heeft uw tuin te lijden 
gehad onder de lange periode van droogte? Of heeft u juist wateroverlast 
gehad door harde regenbuien? We hebben steeds vaker te maken met extreme 
weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. Dat blijkt ook 
uit de zogenoemde klimaatstresstest die een kijkje in de toekomst van Helmond 
geeft als het gaat om het klimaat. 

Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen er wél voor zorgen 
dat onze omgeving extreem weer beter aankan. Denk bijvoorbeeld aan het 
aanleggen van meer groen dat zorgt voor verkoeling en een betere afvoer van 
water. Gemeente Helmond wil werken aan een klimaatbestendige stad en 
daarmee ook aan een prettige leefomgeving met veel aandacht voor groen. En 
daarbij heeft de gemeente hulp van inwoners nodig. 

Praat mee tijdens de klimaatdialoog op 5 maart 
Graag nodigt de gemeente u uit voor de Klimaatdialoog voor inwoners op 
donderdag 5 maart. We laten dan zien welke plekken in onze stad gevoelig zijn 
voor hittestress, droogte en wateroverlast. Ook willen we met u nadenken over 
oplossingen. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar in wijkgebouw De Fonkel,  Prins 
Karelstraat 123. 

Wilt u meepraten over een klimaatbestendig en groen Helmond? Meld u dan aan 
voor de Klimaatdialoog inwoners via: www.allelichtenopgroen.nl/dialoog. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 
Kortgeleden heeft iedere inwoner de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 
ontvangen. Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen, vraag dan 
kwijtschelding aan bij de gemeente.

Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u of kwijtschelding of een 
betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt 
krijgen bij het invullen van uw formulieren. U kunt de gemeente natuurlijk ook 
bellen via 14 0492.

Bekendmakingen
 

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

Zoete Kers 8 14-02-2020 maken 2e uitweg OLO 4956869

Brandevoort (Brand )  14-02-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4815795

kadastraal U 7691 

Zonnedauwsingel 2 15-02-2020 vergroten woning OLO 4958239

Goorwal 28 16-02-2020 vergroten woning OLO 4958861

Burg van Houtlaan 142-144 14-02-2020 herontwikkeling kantoorpand naar  OLO 4946415

  app. en studio’s 

Kanaaldijk Z.W. 7 -  17-02-2020 plaatsen romneyloods OLO 4959685

kadastraal H 1126 

Marktstraat 3A 18-02-2020 aanbrengen 

  brandcompartimentering   2020-X0216

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

Wesselmanlaan 53 17-02-2020 rooien boom OLO 4896885

tegenover Nierslaan 40 18-02-2020 kappen 1 boom OLO 4918079

Ansemhoek 2  19-02-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4539893

(Hazewinkel HZ31) 

Achterdijk 33 19-02-2020 wijzigen voorgevel plaatsen  OLO 4778409

  tussenvloer 

Wolfstraat 27 en 27A 20-02-2020 wijzigen indeling woning OLO 4736931

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

1e Indumaweg 3 23-12-2019 in- en verkoop gebruikte auto’s 2019-X1564

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Gelato Fresco Ameidestraat 1A     exploitatievergunning 34234656/

18-02-2020

Café Tante Dientje Markt 40  drank- en horecawetvergunning 34237002/

13-02-2020

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer (0492) 58 7627 of gemeente@helmond.nl.

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

Ansemhoek 7 13-02-2020 melding gesloten bodemsysteem OLO 4953645

Broekstraat 99 13-02-2020 melding gesloten bodemsysteem OLO 4953463

Zijdevlinder 1 17-02-2020 melding gesloten  OLO 4960649

  bodemenergiesysteem

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        Locatie Omschrijving melding

Revo Automotive 1e Indumaweg 5B  Het starten van een bedrijf voor chiptuning 

van auto-elektronica.

Kennisgeving melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Hendrickx Grondwerken 

B.V. voor de locatie Mierloseweg 149 te Helmond voor de duur van circa 2 dagen in week 8 en 

week 9 van 2020.

Een melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval betreft uitsluitend 

een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met mevrouw J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

tel. (088) 3690 369.

 

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.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 27 februari 2020

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.

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


