
Zomerkermis Helmond 
De zomerkermis vindt dit jaar plaats van vrijdag 8 tot en met woensdag 13 
juli. De attracties staan op en rond de Markt, Ameidewal en een gedeelte van 
de Watermolenwal. De kermis is dagelijks open van 13.00 tot 01.00u. 

Wegafsluitingen 
Van maandagochtend 4 juli 9.00 uur tot en met donderdag 14 juli 20.00 uur 
zijn de Noord-Koninginnewal (ter hoogte van de Ameidewal), de Marktstraat, de 
Ameidewal en de Watermolenwal (tussen Ameidewal en Torenstraat) afgesloten 
voor al het verkeer. 

Verplaatsing zaterdagmarkt 
De zaterdagmarkt van 9 juli verplaatst naar de Noord- en Zuid-Koninginnewal 
en naar de Watermolenwal (tot aan parkeergarage Elzas Passage). Ook op 
het parkeerterrein voor vergunninghouders naast de bibliotheek komen 9 juli 
marktkramen te staan. Omleidingsroutes staan ter plekke aangegeven met gele 
borden. 

Meer informatie over de activiteiten, de attracties en de indeling van het 
kermisterrein vindt u op www.helmondkermis.nl. 

Rookmelders nu ook bij u thuis verplicht 
Rookmelders redden levens. Dus geldt vanaf 1 juli een nieuwe wet: 
minimaal één rookmelder op iedere verdieping. Dat was al verplicht voor 
huurwoningen. Maar straks dus ook als u een koopwoning heeft. Gelukkig is 
het plaatsen zo gedaan. Koop ze en plak ze op. Zo zorgt u voor uw veiligheid 
en die van uw dierbaren.  

In Helmond waren er vorig jaar 41 woningbranden. In 2022 zijn er al 25 
woningbranden geweest. 

Brand en rook gaan snel
Binnen een paar minuten kunnen er al flinke vlammen zijn. En brand kan 
iedereen overkomen. Door kortsluiting in de meterkast of een vergeten pannetje 
op het vuur. 

Uw neus slaapt ‘s nachts ook
Vaak denken mensen dat ze brand vanzelf wel merken en ruiken, maar het 
tegendeel is waar. Als u slaapt, slaapt uw neus ook. Een rookmelder voorkomt 
geen brand maar zorgt er wel voor dat u snel gealarmeerd wordt en de woning zo 
snel mogelijk kan verlaten. Dan red u uw eigen leven en van de mensen die bij u 
wonen. De brandweer zorgt er vervolgens voor dat de brand zo snel mogelijk uit 
is.

Soorten rookmelders, ook voor doven of slechthorenden
Voor mensen die doof of slechthorend zijn, bestaan er accessoires die draadloos 
gekoppeld kunnen worden aan een rookmelder.

Meer informatie
Kijk op www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders. Op www.rookmelders.nl 
leest u waar u ze kunt kopen en hoe en waar u ze ophangt.

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

Werkzaamheden aan Wolfsputterbaan vanaf 
1 juli
Vanaf vrijdag 1 juli wordt de Wolfsputterbaan (tussen de rotonde Weg 
naar Bakel en de Waterleliesingel) voorzien van een nieuwe deklaag. De 
onderhoudswerkzaamheden worden in twee weekenden uitgevoerd. De wijk 
Dierdonk blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden bereikbaar. 
Het autoverkeer wordt ter plekke omgeleid. 

Wat gaat er gebeuren? 
Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. Beide weekenden vinden 
de werkzaamheden plaats vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot uiterlijk 
maandagochtend 6.00 uur. Uiterlijk maandagochtend 6.00 uur is de 
Wolfsputterbaan weer open voor het doorgaande verkeer.

• Weekend 1 (1 juli t/m 4 juli): de Wolfsputterbaan is afgesloten vanaf de rotonde 
Weg naar Bakel tot aan de Rembrandtlaan inclusief de aansluiting vanuit
Dierdonk Coendersberglaan op de Wolfsputterbaan.
• Weekend 2 (8 t/m 11 juli): de Wolfsputterbaan is afgesloten vanaf
Rembrandtlaan tot voorbij de Waterleliesingel / Venuslaan.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer ter plaatse omgeleid:
• Weekend 1 (1 juli t/m 4 juli): De Bakelsedijk en de Waterleliesingel/Venuslaan
blijven voor verkeer van en naar de wijk Dierdonk bereikbaar. De aansluiting
Coendersberglaan is dit weekend afgesloten. Lokaal wordt het doorgaande
verkeer over de Rijpelbaan omgeleid.
• Weekend 2 (8 t/m 11 juli): de Bakelsedijk en Coendersberglaan blijven open
voor al het verkeer van en naar de wijk Dierdonk. De aansluiting Waterleliesingel/
Venuslaan is dit weekend afgesloten. Verkeer vanaf Rembrandtlaan richting N279 
Asten / Bakel kan normaal gebruikmaken van de toe- en afrit.

Beide weekenden is een adviesroute in twee richtingen aangegeven vanaf A67 
nabij Asten via A2 Eindhoven naar A50 Veghel.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de wegwerkzaamheden en de omleidingsroutes 
op www.helmond.nl/wegwerkzaamheden.

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners  
Dinsdag 5 juli om 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Jaarverslag Integriteit 2021
2. Jaarverantwoording 2021

Adviescommissie Omgeving   
Dinsdag 5 juli om 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Meerjarenplanning en financiering Hoogspanningsmasten
2. Vaststellen bestemmingsplan ‘t Hout - Hoofdstraat - Pastoor Elsenstraat

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen 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. 

De volledige agenda’s 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

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

Dr. Knippenberghof 68 15-06-2022 plaatsen dakkapel 7055579

sectie U 8010 Oud 21-06-2022 oprichten woonhuis en maken uitweg 6652661 

Brandevoort 9

Scheepsboulevard 2/   21-06-2022 vergroten winkelpand, maken uitweg en   7020773 

Taftstraat 2  parkeerterrein 

Lucas Gasselstraat 25 21-06-2022 oprichten atelier/ tuinkamer  7067285

Sweelincklaan 5 22-06-2022 wijzigen gevel 6988983

Rijpelbergseweg   20-06-2022 kappen 3 bomen 7064661

sectie U-7925-Kaldersesdijk 23-06-2022 oprichten woning, maken uitweg 6380263 

  en strijdig gebruik

Schutterslaan 29 23-06-2022 wijzigen woning 7069999

Lieshoutseweg 23 23-06-2022 maken uitweg 7076451

Hertelaan 59-61 23-06-2022 wijzigen uitweg 7074215

Varenschut 24 24-06-2022 vergroten bedrijfspand 6784019

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

De Kromme Geer 31 20-06-2022 verplaatsen uitweg 7040265

President Rooseveltlaan 35 20-06-2022 wijzigen gevel 6954501

Hoge Zij 1 20-06-2022 plaatsen overkapping 6915095

Vleutendonk 12 23-06-2022 oprichten woning, maken uitweg 6923443

Abendonk 56 24-06-2022 oprichten woning, maken uitweg 6318361

Het Hool 1B, 1C,  24-06-2022 wijzigen winkel in appartementen 6809239

1D en 1E en Markt 20 

Meijerijhof 45 24-06-2022 vergroten dak garage 6988969

Zeelandhof 11 25-06-2022 oprichten bierbrouwerij in garage 6942415

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Centrumgebied Helmond 27-06-2022 Blaasfestijn Centrum Helmond  2022-X1961

  2022 (24 en 25 september) 

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.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca                         Locatie    Omschrijving Registratie nr/Datum verzending

Gall & Gall Meuleman Brouwhorst 40 slijterijvergunning 50899612/16-06-2022

Cafetaria Brandevoort De Plaetse 118 Alcoholwetvergunning 50925156/16-06-2022

Vicenza pizzeria & pasta Nieuwveld 21 exploitatievergunning 51015508/16-06-2022

Meer informatie

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

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

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

TV Shaile         Goorloopweg 4        Het aanleggen van padelbanen

Tennispark De Warande Horst 25        De aanleg van twee padelbanan en het   

           verwijderen van elf jeu-de-boule-banen

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:              Verzenddatum besluit:       Werkomschrijving: Registratienr.:

Kasteelplein 1 22-06-2022  Kasteeltuinconcerten 2022 2022-00028 

  (vrijdagen 8, 15, 22, 29 juli en 5, 12, 19, 26 augustus)

Thorbeckestraat 3 15-06-2022 25 jarig jubileum autobedrijf  2022-X1560 

  Hans Drouen, 9 en 10 juli 2022

De Kromme Geer 33 e.o. 23-06-2022 Dierdonkdagen 2022,   2022-X1185 

  van 9 t/m 11 september 2022

Havenweg 4 23-06-2022 Live muziek Kennedymars Franske,   2022-X1620

  2 en 3 juli 2022

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via  

www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

    

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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

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

• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond 30 juni 2022

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag 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




