
Inzameling kerstbomen: 
11 januari tot en met 15 januari

In de week van maandag 11 januari tot en met vrijdag 15 januari kunt u uw 
kerstboom aan de openbare weg aanbieden. Voer uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl om te zien op welke dag de inzameldienst de 
kerstbomen in uw straat ophaalt. 

Zorg dat u hierbij voldoet aan de volgende voorwaarden: 
• maximale lengte 2,5 meter 
• aangeboden zonder versiering en pot 
• aangeboden aan de openbare weg 

Woont u in hoogbouw of in De Veste? Bied uw kerstboom niet in de 
verzamelvoorzieningen of binnenpleinen aan, want de inzamelwagen van de 
kerstbomen kan daar niet komen. Zet uw kerstboom daarom aan de openbare 
weg. Bij de Veste bijvoorbeeld op dezelfde plek als waar het PMD en het oud 
papier normaal gesproken opgehaald wordt.

Webinar vrijwilligersbeleid op 7 januari

De webinar over het vrijwilligersbeleid van de gemeente Helmond is verplaatst 
naar donderdag 7 januari. Raads- en commissieleden laten zich inspireren door 
interessante sprekers. Maar ook ú kunt deelnemen! Dit is met name interessant 
voor vrijwilligers en instellingen waarbij veel vrijwilligers actief zijn. U kunt via 
deze link deelnemen: https://youtu.be/l_aSgwwshHE.

De webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. Het programma 
start met drie korte presentaties: 
• een toelichting over het huidige vrijwilligersbeleid van gemeente Helmond en 
 de uitdagingen waar we voor staan;
• een inspirerend verhaal van hoogleraar Kees Klomp, Hogeschool Rotterdam, 
 over de betekeniseconomie (balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden) 
 die zorgt voor een geheel andere kijk op vrijwilligerswerk en
• nog meer inspiratie van Vivienne van Leuken van Stichting VIPE 
 (Voor Ieder Persoon Eigen) uit Helmond, met duurzame en praktische ideeën 
 om vrijwilligerswerk gepast te waarderen.
 
Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. 
Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop van 
hun presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Inwoners, en met name vrijwilligers en instellingen waarbij vrijwilligers actief 
zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich van tevoren niet aan 
te melden. Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? Kijk dan op 
helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 7 januari. 

Podiumbijeenkomsten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen. Vanwege de maatregelen 
om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vinden de 
podiumbijeenkomsten nu plaats in de vorm van een webinar.

Webinar participatiebeleid op 19 januari 

Op dinsdag 19 januari is er nóg een webinar. Het thema die avond is 
participatiebeleid. Wat is participatie eigenlijk? Wat hebben we de afgelopen 
jaren op dat gebied geleerd? En wat zouden we anders willen? We laten 
experts en burgerinitiatieven aan het woord. Reserveer 19 januari van 20.00 
tot 21.30 uur alvast in uw agenda. Meer informatie leest u volgende week in de 
gemeentepagina in weekkrant De Loop.

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

Afvalstoffenheffing per 
jaar in 2020 en 2021

2020

Rest
afval

140L

GFT

140L

€ 213,12

Rest
afval

240L

GFT

140L

€ 246,72

Rest
afval

240L

GFT

240L

€ 280,32

2021
In 2021 bestaat uw afvalstoffenheffing uit een vast en variabel
deel. Het variabele deel is gebaseerd op het aantal keer dat u
uw restafvalcontainer aanbiedt. Ook in 2021 kunt u uw 
restafvalcontainer om de week aan de straat zetten. 
Bekijk de ophaaldagen in De AfvalApp.

Rest
afval

140L

Aantal ledigingen Kosten per jaar
per jaar

0-6 x legen € 197,46
9 x legen € 212,46
14 x legen € 237,46

Rest
afval

240L

Aantal ledigingen Kosten per jaar
per jaar

0-6 x legen € 219,06
9 x legen € 244,86
14 x legen € 287,86

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe 
minder vaak u uw restafvalcontainer 
hoeft te legen.

Meer Informatie? Ga dan naar
www.helmond.nl/afval2021.



Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Najda, M.T.  07-07-1983

Van der Heyden, D.A.J.C.  12-11-1979

Verhoeven, G.J.C.  05-01-1958

Bloemendal, J.  03-09-1959

Tapias Liz, M.  19-12-1997

Pejčinović, A.  07-12-1976

Pejčinović, H.  13-03-2017

Pejčinović, A.  25-08-2015

Pejčinović, S.  19-04-2014

Willems, D.  31-10-1986

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Steur, W.L.W.  11-05-1992

Malinowski, D.  05-10-1971

Szulc, D.P.  27-06-1972

Lakatošová, Z.  08-05-1963

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel.14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan 
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11. 

Dit plan maakt het mogelijk om op deze locatie een vrijstaande woning te realiseren.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop 

en op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld 

advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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.

• 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

Haal meer energie uit uw huis
Nu de dagen korter en kouder zijn en iedereen veel thuis is, is het zinvol 
om energie te besparen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine 
energiebesparende maatregelen kunt u uw energierekening al verlagen. 
Dus doe mee en haal meer energie uit uw huis met de actie van gemeente 
Helmond en Energiehuis Helmond. 

Heeft u een eigen woning in Helmond? Dan kunt u gratis energieadvies krijgen 
van een onafhankelijk energiecoach van het Energiehuis. De energiecoach kijkt 
samen met u naar uw energieverbruik en de mogelijkheden om energie te 
besparen. Dat kan gaan om eenvoudige maatregelen zoals het juiste gebruik 
van uw cv, het aanbrengen van radiatorfolie of het besparen op verlichting. 
Maar de energiecoach kan ook adviseren over grotere maatregelen zoals isolatie 
of zonnepanelen. Bij het advies ontvangt u ook de energiebespaarbox met 
gratis ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie, een douchetimer en veel handige 
bespaartips.  

Meld u aan voor het gratis energieadvies en de bespaarbox 
Ga voor meer informatie en aanmelding naar de website:
www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach. Het Energiehuis neemt contact met u 
op om een afspraak in te plannen. 

Bekendmakingen
 

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

Kromme Haagdijk, kavel B3 24-12-2020 oprichten woning OLO 5702369

Suytkade kadastraal G 3854 28-12-2020 oprichten 12 woningen OLO 5704911

Noord Koninginnewal 17-21 24-12-2020 realiseren appartementen OLO 5702577

Medevoort 29A 28-12-2020 maken uitweg OLO 5705287

Piet van Bokhovenpad,  23-12-2020 verbreden piet van bokhovenpad OLO 5696581

sectie B 5818  en kap van 3 bomen

De Groene Loper, Zoete Kers,  29-12-2020 oprichten woning OLO 5707257

kavel 47 

Ruwe Putten, kavel sectie B,  29-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5708311

nummer 4335 

Zoete Kers 53 29-12-2020 oprichten pergola OLO 5708555

Brandevoort, Ermgardhoek  30-12-2020 oprichten woning, aanleggen uitweg OLO 5564301

kavel HZ14 

Baarsstraat -Kromme  30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5577001

Haagdijk, kavel B1  uitweg 

De Groene Loper, Zoete Kers,  30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5643635

kavel B52  uitweg 

De Groene Loper, Zoete Kers,  30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5683241

kavel 46  uitweg 

Hertelaan 23 30-12-2020 vergroten woning  OLO 5703923

  (aanbouw achterzijde) 

Dr. Dreeslaan, sectie T 7959 30-12-2020 oprichten woning met bedrijfshal OLO 5316917

Baarsstraat 9, kavel B2 30-12-2020 oprichten woning OLO 5711067

Zonnedauwsingel 20 30-12-2020 realiseren carport OLO 5709797

Kaldersedijk (bij 5A), sectie U,  30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5480881

nummer 7133 gedeeltelijk)  uitweg 

de Groene Loper, kavel 53  30-12-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5711011

kadastraal A 3109  uitweg 

Markt 10 31-12-2020 plaatsen 2 terrassen en 2 parasols OLO 5712291

Kaldersedijk (bij 5A), sectie U,  31-12-2020 oprichten woning, zwembad en OLO 5395711

nummers 6723 en 7036)  maken uitweg 

Groene Loper, Zoete Kers,  31-12-2020 oprichten woning, zwembad en OLO 5642327

sectie L, nummer 2983  maken uitweg
 

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

Martinalidonk 15 28-12-2020 maken uitweg OLO 5696267

Jan van der Spekstraat 23 29-12-2020 opbouw berging OLO 5651377

Branchweg 5 30-12-2020 verbouw en uitbreiding bedrijfspand OLO 5592427

Straakvense Bosdijk 25 31-12-2020 realiseren opbouw OLO 5505927

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

Straakvense Bosdijk 25 07-10-2020 realiseren opbouw OLO 5505927

Mierloseweg 34-36 11-11-2020 oprichten 34 appartementen OLO 5096781

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. Burgemeester en Wethouders van Helmond 7 januari 2021

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


