
Beste wijkbewoner, 

Met dagtekening 23 augustus 2017 heeft de gemeente Helmond aan de bewoners van de Baroniehof 

en de Belangengroep Rijpelberg, een informatiebrief verzonden. Onderwerp van de brief is de 

huisvesting van een 100-tal arbeidsmigranten in het pand aan de Baroniehof 169a, dat voorheen 

door MEE werd gebruikt als kantoorpand. Het betreft een reeds genomen besluit door College B&W.  

Op dinsdagavond 29 augustus 2017 heeft de Belangengroep Rijpelberg zich uitgebreid laten 

informeren door de heer Middel van de gemeente Helmond. In dit gesprek zijn vele aspecten 

besproken, waaronder de duur van de huisvesting, het toezicht de handhaving en de parkeerdruk. Na 

afloop van het gesprek is aan de BGR een door de gemeente opgestelde vraag- en antwoordenbrief 

uitgereikt. Hierin kunt u de antwoorden van de gemeente lezen op de meest voorkomende vragen 

aangaande dit onderwerp.  

In de gemeenteraadsvergadering, eveneens van dinsdag 29 augustus, heeft wethouder Stienen in het 

vragen halfuurtje antwoord gegeven op diverse vragen van Helmond Aktief. 

Op woensdag 13 september is in het betreffende pand aan de Baroniehof van 17.00 tot 19.30 uur 

een inloopbijeenkomst, waarbij u een kijkje kunt nemen in het gebouw en de wethouders Stienen en 

Van Bree en medewerkers van de gemeente Helmond en Salix aanwezig zijn om u tekst en uitleg te 

geven en uw vragen te beantwoorden.  

Om de arbeidsmigranten in het voormalige kantoorpand van MEE te kunnen huisvesten dient een 

omgevingsvergunning te worden afgegeven. U kunt individueel bezwaar maken tegen de verleende 

omgevingsvergunning binnen 6 weken na publicatie.  U moet dat dan doen op eigen titel en 

persoonlijke gronden. Houdt daarvoor de bekendmakingen van de gemeente in de gaten in De 

Traverse en/of De Loop. Waarschijnlijk vindt deze publicatie medio september 2017 plaats.  

Naast deze informatie treft u meer info aan zie ook :  

1. Informatiebrief aan de bewoners van de Baroniehof dd 23 augustus 2017.  

Hierin staat ook het telefoonnummer vermeld van de heer Middel. U kunt, indien u nadere 

informatie wenst of vragen heeft, rechtstreeks met hem contact opnemen.  

2. Vraag- en antwoordbrief van de gemeente Helmond. 

3. Link naar het vragen halfuurtje van de gemeenteraadsvergadering dd 29 augustus 2017 

(https://helmond.notubiz.nl/vergadering/362171/Gemeenteraad%2029-08-2017?)  

Ook het Eindhovens Dagblad, Omroep Helmond en webloghelmond.nl hebben inmiddels over dit 

onderwerp bericht.  

Indien na afloop van de inloopbijeenkomst van 13 september  –  waar ook de BGR vertegenwoordigd 

zal zijn - nog steeds behoefte bestaat om verder door te praten over het voornemen van de 

gemeente en met elkaar van gedachten te wisselen, overweegt de Belangengroep Rijpelberg  

spoedig een volgende bijeenkomst te organiseren . Voor deze bijeenkomst zullen wijkbewoners, 

B&W, betrokken ambtenaren van de Gemeente Helmond, handhaving, werkgever en 

gebouweigenaar worden uitgenodigd. U wordt daarover nader geïnformeerd.  

https://helmond.notubiz.nl/vergadering/362171/Gemeenteraad%2029-08-2017

