
Plastic, metaal en drankkartons: 
vanaf 1 mei samen in dezelfde zak!

De gemeente Helmond wil nieuwe stappen zetten op weg naar een 
milieuvriendelijke, efficiënte en servicegerichte inzameling van afval. 
Vanaf 1 mei 2016 verandert daarom de inzameling van plastic, metaal en 
drankkartons! Afval zoals lege blikken, melkpakken en sappakken mogen 
voortaan in dezelfde zakken die u nu al voor plastic afval gebruikt.  

De inzameling blijft hetzelfde: 
elke twee weken kunt u de 
zakken aan de straat zetten. 
Vanaf nu kunt u nieuwe, 
sterkere inzamelzakken in de 
supermarkten afhalen. Hierop 
staat informatie over welk 
afval er precies in de zak mag, 
en wat niet. U kunt ook uw 
oude afvalzakken nog gewoon 
opmaken.

Kleinere container
Door deze manier van afval 
scheiden houdt u veel minder 
restafval over. Misschien wilt u 
dus een kleinere grijze container. 
Dit najaar kunt u uw grote 
container gratis omwisselen voor 
een kleinere; natuurlijk krijgt u 
daarover tijdig meer informatie. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de veranderingen in de inzameling van plastic, metaal en 
drankkartons? Bekijk dan het uitgebreide bericht op www.helmond.nl 

Werkzaamheden fietsstraat Berenbroek

Vanaf aanstaande zaterdag start de gemeente met de realisatie van 
fietsstraat Veedrift-Berenbroek. Het betreft het deel Veedrift vanaf de 
rotonde met de Stiphoutse Dreef tot aan het viaduct over de Europaweg en 
de Berenbroek vanaf het viaduct tot aan De Voort. De werkzaamheden duren 
naar verwachting tot uiterlijk zondag 8 mei.

De rijbaan wordt uitgevoerd in rood asfalt. Ook wordt passende belijning op 
de fietsstraat aangebracht. Daarnaast worden op het viaduct ecologische 
loopstroken aangebracht. 

Tractorsluis
Na de aanleg van de Stiphoutse Dreef zijn een gedeelte van de Veedrift (tussen 
de rotonde en de Europaweg) en de Berenbroek aangeduid als fietsstraat. Hier is 
toen ook een tractorsluis geplaatst. De tractorsluis zal bij deze werkzaamheden 
een stukje worden verplaatst richting de Europaweg, omdat enkele aanhangers 
van tractoren de sluis niet goed kunnen passeren.

Ecologische loopstroken
Op het viaduct over de Europaweg worden aan beide zijden van de rijbaan smalle 
bermstroken aangelegd. Deze ecologische loopstroken worden ingericht als 
een grasstrook en zijn bestemd voor kleine zoogdieren en reptielen zoals egels, 
hermelijnen en hagedissen. De loopstroken zorgen voor een extra verbinding 
tussen Brandevoort en de Stiphoutse bossen.

Bereikbaarheid
Het wegvak wordt afgesloten, maar aanwonenden blijven zoveel mogelijk 
bereikbaar. Het fietsverkeer van Rondje Helmond wordt middels borden door de 
organisatie van Rondje Helmond omgeleid. Het uitvoeren van de werkzaamheden 
valt in de voorjaarsvakantie van het Carolus Borromeuscollege. 

Meer goederentreinen door Helmond

Tot en met 16 oktober rijden er meer goederentreinen door Helmond. 
Dit komt omdat er in die periode wordt gewerkt aan de Betuweroute, 
de treinverbinding tussen de Rotterdamse haven en het Ruhrgebied in 
Duitsland. 
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De Betuweroute wordt, op Duits grondgebied, over een lengte van 70 kilometer 

uitgebreid met een derde spoor. Dit gebeurt tussen 2015 en 2022. Het derde 

spoor wordt aangelegd, zodat er straks meer goederentreinen gebruik kunnen 

maken van de Betuweroute. Vorig jaar is er ook al een aantal keren gewerkt en 

ook toen werden er goederentreinen omgeleid over de Brabantroute, die door 

Helmond loopt. Het ging toen om korte periodes. Nu gaat het om een langere 

periode van een half jaar.

Wat betekent dit voor Helmond?
Tot en met 16 oktober rijden er meer goederentreinen over het Helmondse spoor 

dan normaal. Op een normale dag rijden er ongeveer 50 goederentreinen. Tijdens 

de werkzaamheden kan dit in de drukste periodes oplopen tot maximaal 115 

goederentreinen per dag. De drukste periodes zijn het weekend van 16 en 17 

april en twee weken in juli. Dan is de Betuweroute volledig afgesloten en worden 

alle goederentreinen omgeleid. In de rest van de periode tot 16 oktober is de 

Betuweroute gedeeltelijk afgesloten en wordt ongeveer de helft van de treinen 

omgeleid.

Meer weten?
Meer informatie over de extra goederentreinen vindt u op op 

www.helmond.nl/spoor. Of volg de gemeente op Twitter via @gemhelmond.

Heeft u vragen of klachten over de goederentreinen die door Helmond rijden?

Neemt u dan contact op met het team Publiekscontacten van spoorbeheerder 

ProRail. Dit kan via. 0800 - 776 72 45 of via het contactformulier op 

www.prorail.nl.

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



Gewijzigde ophaaldag afval

Op Koningsdag (woensdag 27 april) wordt er geen afval opgehaald. 
Dit geldt voor Stiphout en de wijken Bloem-, Paarden- en Haverveld.

In plaats van woensdag, wordt het restafval zaterdag 30 april opgehaald. 
Zet de grijze container voor 7.30 uur aan de straat, om te voorkomen dat de 
vuilniswagen al geweest is.

Oud papier
Er wordt op Koningsdag ook geen oud papier opgehaald. Dit geldt voor de 
gebieden Brouwhuis, Bloem- en Paardenvelden en de Zeehelden buurt. 
De ophaaldag wordt niet ingehaald. U kunt het papier twee weken later 
aanbieden of wegbrengen naar een van de papiercontainers in de stad. 
De locaties van deze containers vindt u in de afvalkalender of in DeAfvalApp. 

Gemeentelijke inkomensverklaring voor 
inwoners met laag inkomen

Maakt u binnen de gemeente Helmond gebruik van voorzieningen 
voor mensen met lage inkomens, bijvoorbeeld via Stichting Leergeld of 
Kledingbank Melach? Sommige organisaties vragen bewijzen van uw 
inkomsten voordat u gebruik kunt maken van de aangeboden voorzieningen. 
De gemeente Helmond start in april 2016 met een gemeentelijke 
inkomensverklaring. Hiermee kunt u aantonen dat u een minimum inkomen 
heeft. 

Door de gemeentelijke inkomensverklaring is het niet meer nodig om uw 
inkomen bij elke organisatie apart te laten vaststellen. Dat scheelt iedereen 
tijd en moeite en uw privacy blijft gewaarborgd. Kijk voor de deelnemende 
organisaties op www.peel6-1.nl.  

Twee versies van de inkomensverklaring
Er zijn in Helmond twee versies van de inkomensverklaring mogelijk:
• Verklaring inkomen “tot 100% van de bijstandsnorm” 
 (de norm die geldt voor u of uw gezin)
• Verklaring inkomen “tot 120% van de bijstandsnorm”  
 (de norm die geldt voor u of uw gezin).

De meeste organisaties vragen ‘tot 120% van de bijstandsnorm’, maar sommige 
organisaties vinden dit inkomen te hoog en vragen om de verklaring ‘tot 100% 
van de bijstandsnorm’. De gemeente bepaalt op basis van uw inkomsten welke 
verklaring u ontvangt. De verklaring is een jaar geldig.

Verklaringen gratis
Peel 6.1 stelt de verklaringen gratis op namens de gemeente.

U ontvangt de verklaring automatisch
In de volgende gevallen ontvangt u de verklaring voor 1 juni automatisch per 
post:
• U bent bekend bij het Werkplein als burger met een bijstandsuitkering;
• U bent bekend bij Peel 6.1 als burger met een inkomensondersteuning voor 
 minima of bijzondere bijstand of omdat u schulddienstverlening ontvangt;
• Gaat u bijzondere bijstand of de collectieve aanvullende verzekering (CAV) 
 aanvragen bij Peel 6.1, dan ontvangt u de inkomensverklaring tegelijk met de 
 toekenningsbeschikking. 

Aanvragen 
Hebt u de verklaring op 1 juni 2016 niet automatisch ontvangen maar hebt 
u toch een inkomensverklaring nodig,  neem dan contact op met Peel 6.1 via 
telefoonnummer 14 0492 of kijk op www.peel6-1.nl. Aanvragen kan het hele jaar. 
Om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een inkomensverklaring, worden 
er (inkomens)gegevens opgevraagd. 

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.peel6-1.nl of neem contact op met Peel 6.1 via 
tel. 14 0492. 

Gemeentelijke kantoren gesloten op Koningsdag

Op Koningsdag (27 april) zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. 
Dit geldt ook voor de Stadswinkel, Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning, 
het Werkplein Regio Helmond en de Milieustraat.

De gemeente is op deze dag telefonisch niet bereikbaar. Wilt u een afspraak 
maken of een melding doorgeven? Kijk dan op www.helmond.nl.

Koningsnacht en Koningsdag in Helmond

Tijdens Koningsnacht en op Koningsdag vinden er weer tal van activiteiten 
plaats in Helmond. In het centrum van de stad en ook in Mierlo-Hout, 
Stiphout en Brouwhuis.
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’s Avonds, tijdens Koningsnacht, concentreert het feest zich vooral rond het 
Havenplein. Op Koningsdag is er de jaarlijkse Slingermarkt met meer dan 
500 kramen. Verder is er een Kindervrijmarkt bij Boscotondo en zijn er diverse 
muziekoptredens. Om 22.00 uur wordt Koningsdag afgesloten met een 
vuurwerkshow in de Kasteeltuin.

Wegafsluitingen
Van dinsdag 20.00 uur tot de nacht van woensdag op donderdag 00.00 uur zijn 
er in het centrum van de stad diverse wegen afgesloten voor het verkeer. Het 
gaat onder andere om de Kanaaldijk – tussen Eikendreef en Julianalaan – en 
gedeeltes van de Steenweg en Havenweg en de Ameidewal. De omleidingsroute 
wordt aangegeven met de gebruikelijke gele borden. Van dinsdag 15.00 uur tot 
donderdag 02.00 uur geldt een parkeerverbod op de Ameidewal.
In Brouwhuis is op woensdag het parkeerterrein bij de Montessorischool 
afgesloten, daar vindt een oranjemarkt plaats. Op Koningsdag is in Stiphout 
een gedeelte van de Dorpsstraat afgesloten, in Mierlo-Hout geldt dit voor het 
kerkplein en een deel van de Pastoor Elsenstraat.

Gratis parkeren op Koningsdag
Op Koningsdag kunt u gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages 
Boscotondo, City en Doorneind en op de parkeerplaatsen op straat. U mag 
uiteraard niet parkeren buiten de parkeervakken, op een vergunninghoudersplek 
of op een parkeerplek voor elektrische auto’s. Medewerkers van Stadswacht 
Helmond controleren hierop.

Meer informatie over Koningsdag in Helmond vindt u op 
www.oranjecomitehelmond.nl.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 26 april, 10 mei, 24 mei 
en 7 juni 2016. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl, Bewoners, Bouwen, onder kopje Bouwen Welstandscommissie 
met agenda’s. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in de Stadswinkel, Frans 
Joseph van Thielpark 1 te Helmond, geopend op maandag van 12.00 uur tot 
19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Wilt u een vergadering 
bijwonen dan kunt dit doorgeven op telefoonnummer 0492-587575 of per 
e-mail: gemeente@helmond.nl.

• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt



Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 21 april, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie programmering bedrijverterreinen SGE 
2. Beschikbaar stellen decentralisatie-uitkering voor aanpak jeugdwerkloosheid

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond/raadscommissies. Wilt u inspreken? Kijk dan op 
www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen

Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
Op 1 maart 20016 heeft de gemeenteraad van Helmond het beleidsmatige deel van het 

huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2015 verlengd voor de periode 2016 tot en met 

2018. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een wettelijk verplicht plan, waarin de 

gemeente moet aangeven hoe zij invulling geeft aan de haar toegewezen zorgplichten voor het 

stedelijk afvalwater, het regenwater en het grondwater. 

Bij het GRP hoort een kostendekkingsplan, waarin is aangegeven:

 - welke maatregelen de  gemeente neemt om haar zorgplichten uit te voeren; 

 - hoeveel geld die maatregelen kosten;

 - en hoe die kosten worden gedekt. 

Om de kosten te dekken, wordt een rioolheffing bij gebruikers (inwoners en bedrijven) in 

rekening gebracht. Deze heffing vindt u terug op de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke 

belastingen. De hoogte van deze heffing wordt in het kostendekkingsplan berekend. 

Bij de verlenging van het GRP is een nieuwe kostendekkingsberekening voor de periode tot en 

met 2018 vastgesteld. 

Met deze publicatie brengt de gemeente u op de hoogte van de verlenging van het 

beleidsmatige deel van het GRP 2010-2015 voor de periode tot en met 2018, en de vaststelling 

van het bijbehorende nieuwe kostendekkingsplan.

Inzage

Geïnteresseerden kunnen het verlengde GRP en het bijbehorende geactualiseerde 

kostendekkingsplan vanaf 22 april tot en met 3 juni inzien in de Stadswinkel in Boscotondo. 

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

Steenweg 59 11-04-2016 Plaatsen dakramen OLO 2291041 D

Iepehoutstraat 6 08-04-2016 plaatsen dakkapel OLO 2289457 D

Steenweg 59 10-04-2016 plaatsen dakramen OLO 2291041

Speltdijk 1 11-04-2016 maken uitweg OLO 2291343 A

Velhorstweide 1 11-04-2016 plaatsen dakkapel voor- en achterzijde OLO 2291371 A

Havenweg 18 12-04-2016 oprichten terras overkapping OLO 2294207 A

Roggedijk 4 11-04-2016 aanvraag liftschacht OLO 2291503 D

Ganzewinkel 10 11-04-2016 verzoek tijdelijke ontheffing OLO 2293269 D

  bestemmingsplan

Waterbeemd 1 08-04-2016 uitbreiding bedrijfspand fase 2 OLO 2288251 D

Deltaweg 205 11-04-2016 oprichten tijdelijk onderwijsgebouw OLO 2291527 D

  (2 leslokalen)

Jan de Withof 56 12-04-2016 plaatsen overkapping OLO 2295609 D

Kromme Haagdijk 11 12-04-2016 maken uitweg OLO 2295479 D

Haverdijk kadastraal 13-04-2016 oprichten tijdelijke kantoorunits OLO 2296771 D

Y 1169

Beethovenlaan 7 13-04-2016 vergroten woning OLO 2298219 D

Mauritslaan 13 /  13-04-2016 verbouwen woning OLO 2298015 D

Willemstraat 10

Velhorstweide 22 13-04-2016 vergroten woning met erker OLO 2298605 D

Automotive Campus 14-04-2016 uitbreiding 350bar buffer OLO 2298737 D

Steenovenweg  waterstofstation

kadastraal T 6410 

Kasteellaan 8 13-04-2016 aanvraag terrasoverkapping 2016-X0349

Liverdonk Brandevoort 14-04-2016 oprichten 4 woningen Liverdonk  OLO 2299259D 

blok F kadastraal U 6695  Blok F

Hortsedijk 51 14-04-2016 plaatsing verplaatsbare OLO 2300681 D

  mantelzorgwoning

hoek Zoete Kers/ 15-04-2016 oprichten woning met bijgebouwen OLO 2127521 D

Suikeresdoorn 

kadastraal L 2979

Frans Joseph v 15-04-2016 vervangen gevelpaneel door OLO 2300103 D 

Thielpark 5  glasplaat met rooster

Havenweg 8 15-04-2016 aanvraag overkapping/luifel OLO 2301065 D

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dijksestraat 131 08-03-2016 plaatsen reclame OLO 2211007 D

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

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Maccallastraat 10 14-04-2016 plaatsen erfafscheiding en OLO 2157853 D

    overkapping

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kastmolen 14 11-04-2016  plaatsen tuinhuis OLO 2285053 D

Groningenhof 4 13-04-2016  verzoek ontheffing OLO 2249667 A

   bestemmingsplan

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

Velhorstweide 1 12-04-2016 plaatsen dakkapel voor- en achterzijde OLO 2291371 A

Bakelsedijk 136 12-04-2016 oprichten overkapping OLO 2268731 D

Steenweg 59 13-04-2016 Plaatsen dakramen OLO 2291041 D

Kanaaldijk N.W. 13-04-2016 verzoek verlenging ontheffing OLO 2268703 A

43-45    bestemmingplan

Veestraat 14 14-04-2016 plaatsen reclame  OLO 2224791 D

Veestraat 19 14-04-2016 plaatsen reclame OLO 2275775 D

Janssen &  22-04-2016 plaatsen reclame OLO 2216891 D

Fritsenplein 11 

wijk Brandevoort 14-04-2016 plaatsen 8 informatiezuilen OLO 2193645 D

Dorpsstraat 30 15-04-2016 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2234831 D

Wet bodembescherming (Wbb)
Voorgenomen besluit ingevolge artikel 39c lid 2 Wbb

Berendsen Textiel Services B.V. heeft op 24 maart 2016 een plan ingediend voor de gefaseerde 

bodemsanering op de locatie Montgomerystraat 12 (AA079402170). Het College van B&W is 

voornemens om in te stemmen met het saneringsplan.

Inzage

De concept beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen worden 

opgevraagd (digitaal) of ingezien bij het team Milieu van de gemeente Helmond via 

doorkiesnummer (0492) 587196.

Zienswijzen

Tot 4 mei 2016 kunnen zienswijzen omtrent de concept beschikking schriftelijk of mondeling 

kenbaar gemaakt worden. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar burgemeester en 

wethouders, p/a team Milieu via Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND of gemeente@helmond.nl. 

Mondeling indienen van een zienswijze is mogelijk op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur, via 

telefoonnummer (0492) 587196.

Rectificatie Omgevingsvergunning
Ramaer Printed Circuits B.V., Vossenbeemd 101, plaatsen extra koelinstallatie, OLO 2007503 D

Tijdens de procedure van het voorbereiden en verlenen van onderhavige vergunning heeft er 

een wijziging plaatsgevonden in de mandaatverlening door de gemeente Helmond. 

De rectificatie betreft het wijzigen van de ondertekening van het besluit. De rectificatie heeft 

geen gevolgen voor de nog lopende beroepstermijn en voor het in werking treden van de 

vergunning.

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.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 20 april 2016

• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt


