
Buitenexpositie tot en met 22 augustus 
op Piet Blomplein
Bezoek de buiten-expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ in Helmond 
of Eindhoven. In deze expositie worden portretten van mensen getoond die 
vertellen wat hun ervaring is met huiselijk geweld en kindermishandeling. 
En hoe zij samen met een voor hen belangrijk persoon deze cirkel hebben 
doorbroken. 

De expositie is van 1 augustus tot en met 22 augustus te zien op het Piet 
Blomplein in Helmond. Daarna is de expositie van 22 augustus tot en met 9 
september te zien op het Stationsplein in Eindhoven. 

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.helmond.nl/nieuws.

“Wat een herrie buiten!”
Buiten zitten in de tuin, op het balkon of in de openbare ruimte tijdens zwoele 
zomeravonden? Heerlijk! 

Houd u ook rekening met uw buren?  Als het heel gezellig is buiten, kan dit 
namelijk tot (geluids)overlast leiden.
• Demp uw stem
• Zet muziek zacht

Kleine moeite, groot resultaat. Fijne zomer!

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 9 augustus, 23 augustus 
en 6 september 2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van 
de vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl. 
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt u dit doorgeven via 14 0492 
of via gemeente@helmond.nl.

Helmond start pilot met slimme 
verkeerlichten voor fietsers
Vanaf begin augustus krijgen fietsers op de kruising President Rooseveltlaan 
met de Jan van Brabantlaan en Boerhaavelaan in Helmond sneller groen licht. 
De gemeente koos deze locatie uit voor een pilot met slimme verkeerlichten 
die ervoor moet zorgen dat fietsers minder lang voor een rood verkeerslicht 
hoeven te wachten. Tijdens deze proef wordt bekeken of deze verkeerslichten er 
inderdaad voor zorgen dat fietsers minder lang hoeven te wachten. Daarnaast 
wordt onderzocht wat de gevolgen hiervan zijn voor het overige verkeer. 
De proef duurt tot begin november en de eerste resultaten worden begin 2023 
verwacht. 

De gemeente Helmond wil het aantrekkelijker maken om de fiets te pakken 
en kijkt naar mogelijkheden om fietsgebruik te stimuleren. Het verkorten van 
de wachttijd voor een verkeerslicht is een van die mogelijkheden. Vanaf begin 
augustus krijgen fietsers op de kruising President Rooseveltlaan met de Jan van 
Brabantlaan en Boerhaavelaan, die vanuit de richting Stiphout komen sneller 
groen licht. Helmond koos voor deze locatie, omdat het op een belangrijke 
fietsroute ligt. 

Hoe werken intelligente verkeerslichten?
De meeste verkeerslichten merken fietsers pas op wanneer ze dicht bij het 
kruispunt zijn. Dit is waarom fietsers vaak langer moeten wachten. 
De verkeerslichten aan de President Rooseveltlaan worden aangestuurd door een 
camera die verder van het kruispunt vandaan hangt. Fietsers worden daarom 
eerder waargenomen door het systeem. Speciale software in deze camera 
herkent fietsers en geeft een signaal aan het verkeerslicht. Hierdoor kan het 
verkeerslicht keuzes maken die in het belang zijn van de fietsers, bijvoorbeeld 
door hen eerder groen licht te geven. 

Privacy verkeersdeelnemers garanderen
De camera, die gekoppeld is met het slimme verkeerslicht, werkt met 
beeldherkenning om onderscheid te maken tussen fietsers en auto’s. Een van 
de voorwaarden bij deze pilot was dat de privacy van verkeersdeelnemers 
gewaarborgd wordt. De beelden worden daarom alleen in de camera verwerkt 
en niet via internet verstuurd. Bovendien worden de beelden niet gedeeld met 
handhaving of de politie en er worden geen gegevens van verkeersdeelnemers 
opgeslagen. De camera en de bijbehorende software voldoen aan de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De proef loopt tot begin november en de eerste resultaten worden begin 
komend jaar verwacht. Helmond gaat dan bekijken of ze fietsers bij slimme 
verkeerslichten met deze techniek op meer locaties eerder groen licht kunnen 
geven.

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



Bekendmakingen

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

Noord Parallelweg 27 12-05-2022 maken uitweg  6967711

Steenovenweg 21 10-06-2022 oprichten McDonald’s restaurant en  7033063

  McDrive   

Steenovenweg 21 /  13-06-2022 plaatsen signages (bewegwijzering)   7042953

Sectie T, nr. 6139 

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

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

Lieshoutseweg 76A 29-07-2022 plaatsen lichtmasten en paardrijbakken 7164181

Panovenweg 1 01-08-2022 wijzigen gevel en plaatsen 2 entreeluifels 7167971

Horst 21 02-08-2022 maken uitweg 7170311

Julianalaan 14 02-08-2022 vergroten woning 7168901

Dierdonk, Arcenlaan kavel 5 02-08-2022 oprichten woning, maken uitweg 7167547

Cortenbachstraat 130, 130A  02-08-2022 verbouwen begane grond naar 3 7169769

en 3e Haagstraat 108A  appartementen 

Berkveld 12 02-08-2022 wijziging vergunning brandveilig gebruik 7171249

Lijsterstraat 7 03-08-2022 plaatsen dakkapel 7174061

Bakelsedijk 6 03-08-2022 vergroten woning en oprichten bijgebouw 7173511

Torenstraat 36 03-08-2022 strijdig gebruik asielzoekerscentrum 7172273

Torenstraat 36 03-08-2022 brandveilig gebruik asielzoekerscentrum 7172339

Loenastraat 10 04-08-2022 kamerbewoning 7144685

Geldropse Ventweg 2 04-08-2022 oprichten woning 7175129

Spitsmuisstraat 43 07-08-2022 plaatsen dakkapel (voorzijde) 7179045

Liverdonk kavel L 101,  05-08-2022 oprichten woning 6500231

Abendonk 

Waterburcht w4, w5 en w6 05-08-2022 oprichten appartementen, maken uitweg 7076895

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

thv Markt nr. 31 t/m 37  02-08-2022 Vinyl Platenbeurs, 28 augustus 2022  2022-X2375

en nr. 14 t/m 20 

Frans Joseph van Thielpark 5 02-08-2022 Ladies Night Pathé Helmond,  2022-X2389

  7 september 2022   

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 evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Speelhuisplein 2 05-08-2022 Lambardi festival, 18 september 2022  2022-X1420

Berkendonk, Raktweg 2 05-08-2022 Foutdoor en Los Zand,  2022-X2018

  10 en 11 september 2022  

Kanaaldijk Z.O. 50 05-08-2022 Vlisco Summer Dragon Fest, 2022-X2183

  16 september 2022 

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

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

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

Abendonk 35 01-08-2022 maken uitweg 7161313

Kaarderhof 54 01-08-2022 vergroten woning 7083295

Dierdonkpark 10 03-08-2022 vervangen koelinstallatie door plaatsen  7110111

  gaskoeler  

Christiaan  03-08-2022 kamerbewoning 6527883

Huygenslaan 10A 

Oud Brandevoort 9 03-08-2022 oprichten woonhuis en maken uitweg 6652661

Lucas Gasselstraat 25 08-08-2022 oprichten atelier/ tuinkamer  7067285

Kennisgeving wet milieubeheer (1)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 25 juli 2022 een verzoek 

hebben ontvangen van Sherart B.V., Zuiddijk 27 in Helmond om maatwerkvoorschriften 

te stellen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat om 

maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.

Kennisgeving Wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Bidfood B.V., 

Korendijk 16 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het lozen van vethoudend 

afvalwater.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (3 augustus 2022) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl/bezwaar of neem contact op met het Klant Contact Centrum via 

tel. 14-0492.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige 

voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 

5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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

Enexis Netbeheer B.V. Gerstdijk 4 Het beëindigen van een gasleverstation

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Het toepassen van een maximumsnelheid van 30 km/h in het gebied tussen de Venuslaan, 

 Jan Steenlaan, Nieuwveld, Nachtegaallaan, Wethouder Ebbenlaan en de Rembrandtlaan 

 door het middel van het plaatsen van het bord A01-30zb en A01-30ze van Bijlage 1 van het 

 RVV 1990;

• Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit (VKB 2209) behorende kaartbijlage.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Ook zijn 

verkeersbesluiten in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit 

kunt u contact opnemen met mevr. N. Nobel tel. 14-0492.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Sint Agathastraat aan te wijzen als eenrichtingsverkeer, door het plaatsen van het bord 

 model C04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “uitgezonderd fietsers” op de 

 volgende locatie: Sint Agathastraat ter hoogte van huisnummer 2.;

• de verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit (VKB 2219) behorende 

 situatietekening.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Ook zijn 

verkeersbesluiten in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit 

kunt u contact opnemen met mevr. B. Reisinger tel. 14-0492.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 11 augustus 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.


