
Nu ook papiercontainers in Helmond

Wist u dat er vanaf april in Helmond gratis papiercontainers worden 
verspreid? Op dit moment kunt u oud papier nog in dozen aan de straat te 
zetten, maar uit onderzoek en ervaring bij buurgemeenten blijkt dat een 
papiercontainer zorgt voor meer gemak en meer gescheiden oud papier. 
Daarom krijgt u binnenkort een papiercontainer. Dit is niet alleen beter 
voor het milieu, maar u hoeft hierdoor ook geen zware dozen meer te tillen. 
Bovendien blijft het oud papier bij regenachtig weer droog en het waait niet 
meer weg. 

Aan u de keuze
Ieder huishouden ontvangt vóór 6 maart een brief. Daarop staat hoe u online 
of via de telefoon doorgeeft of u een papiercontainer wilt en zo ja, welke maat. 
Wanneer u niks doorgeeft, krijgt u de standaardmaat van 140 liter. 
Voor huishoudens vanaf twee personen is een papiercontainer van 240 liter meer 
geschikt. Twijfelt u? In de Stadswinkel en op het Stadskantoor kunt u in de hal de 
twee verschillende maten papiercontainers bekijken en vergelijken. Vanaf 10 april 
worden de papiercontainers in Helmond verspreid, u hoeft hier niet voor thuis te 
blijven. 

Nieuw ophaalschema
Op uw brief staat vermeld wanneer de papiercontainer voor uw huis wordt 
neergezet. Vanaf het moment dat u een papiercontainer heeft ontvangen, kunt u 
uw oud papier hierin verzamelen. Er geldt daarna een nieuw ophaalschema. 
De papiercontainer kunt u één keer per maand geheel gratis aanbieden. 
In uw brief staat de datum waarop uw papiercontainer wordt geleegd. Het legen 
van de papiercontainer is gratis en blijft gratis.

Geen papiercontainer? Gebruik dan de brenglocaties
Als u ervoor kiest om geen papiercontainer te ontvangen of uw container is vol, 
dan kunt u uw oud papier en karton brengen naar één van de vier brenglocaties 
in Helmond:
• Fanfare Stiphout, Kloosterstraat 5 (vrijdag en zaterdag 8.00-12.00 uur)
• CV de Kluppels, Koeveldsestraat 16 (zaterdag 9.00-13.00 uur)
• Kringloopwinkel, Noorddijk 2 (maandag t/m zaterdag 9.30-16.30 uur)
• Milieustraat, Gerstdijk 1 (werkdagen 13.00-17.00 uur, zaterdag 8.30-16.00 uur)

Hoogbouw en de Veste in Brandevoort
De nieuwe inzameling van oud papier met containers geldt niet voor de 
hoogbouw (appartementen, bovenwoningen, flats) en voor de Veste in 
Brandevoort. Voor deze plaatsen verandert het inzamelschema voorlopig niet. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over afval scheiden? Of wilt u weten wanneer welk afval bij u 
wordt opgehaald? Voer dan uw postcode en huisnummer in op de website 
www.deafvalapp.nl. U kunt de afvalapp ook als app downloaden voor op uw 
smartphone of tablet. Heeft u vragen en belt u liever? Neem dan contact op met 
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Zij zijn op werkdagen tussen 
8.30 – 17.00 uur bereikbaar en helpen u graag verder.

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Je stempas ontvang 
je uiterlijk 23 februari. 

Op 15 maart aanstaande 
kun je stemmen voor de 
Tweede Kamer. 

07:30 21:00
Stemmen kan tussen 

7.30 en 21.00 uur. 
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Vergeet je 
legitimatie niet.

STEMBUREAU

Er zijn 32
stembureaus 
in Helmond. 
Kies zelf waar 
je stemt.

Wist je dat..
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Je een aanvraag 
kunt doen om in 
een andere 
gemeente te 
stemmen? 

En dat je iemand 
kunt machtigen om 
voor je te stemmen?

Kijk voor meer informatie op 
www.helmond.nl/verkiezingen

Je een kwijtgeraakt of 
niet ontvangen stempas 
(opnieuw) kunt aanvragen? 

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN



• 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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Raadsvergadering
7 maart 2017

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 7 maart aanstaande in de raadzaal in 
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Via internet te volgen
De beelden van de raadsvergadering 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 gemakkelijk de vergadering 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. Kijkt u op een 
later moment terug, dan kunt u per spreker en agendapunt de onderwerpen 
terugkijken die voor u interessant zijn.

Agenda
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• 7e Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
 werkzaamheden van de raad Helmond 2011.
• Geluidsanering railverkeerslawaai.
• Geurbeleid en beleidsregel beoordeling geurhinder omgevingsvergunningen
 Industriële bedrijven.

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 7 maart 2017, 21 maart 
2017, 4 april 2017, 18 april 2017. 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/welstandcommissie. 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 58 75 75 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Lieshoutseweg,  16-02-2017 ophogen perceel landbouwgrond OLO 2810666 D

kadastraal A 4499

Liverdonk, fase III 17-02-2017 aanleggen waterberging/ecozone OLO 2760181 D

(kadastraal U 6693, 6696 en 6820)

Vogelenzang,  15-02-2017 kappen 3 bomen OLO 2807056 D

Stiphout-Zuid 

Liverdonk, 17-02-2017 oprichten woning OLO 2813270 D

sectie U 6693

Weringedonk 22 20-02-2017 vergroten woning met erker voor en OLO 2815024 D

  aanbouw achter

Hillendonk tussen  21-02-2017 oprichten (mantelzorg)woning OLO 2691855 D

nr. 7 en 11 

Adonislaan 28 21-02-2017 plaatsen antennes zendamateur OLO 2818966 D

  (legalisatie)

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

Zoete Kers 8 17-02-2017 oprichten woning + aanleggen uitweg OLO 2644361 D

Houtsestraat 64 16-02-2017 ontheffing i.v.m. carnavalsact. voor een 

  periode van 5 jaar

Looisehoeve 15 en 23 20-02-2017 maken 2 uitwegen  

Maisdijk 7 21-02-2017 uitbreiding kantoor en bedrijfspand OLO 2477107 D

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

Middendijk 1B 26-10-2016 aanpassen gevel en 

  plaatsen reclame 

hoek Zuidende-Molenstraat 26-09-2016 realisatie van OLO 2568115 D

  18 appartementen

Veestraat 20 06-01-2017 plaatsen reclame OLO 2737009 D

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

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons 

college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten: aan de noordzijde (even huisnummers) van de 

Haaglaan, tussen de 3e Haagstraat en de Tournooistraat, een parkeerverbod in te stellen.

 

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan 

alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Tevens zijn 

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

kunt u contact opnemen met dhr. N. Luijten, tel. 0492 - 587 605.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Gebr. Aldenzee Grond- en Sloopwerken Nuenensedijk 21  Het in werking hebben van een

  puinbreker gedurende 25 dagen in 

  de periode van 27 februari tot en

  met 9 juni 2017.

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.

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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Burgemeester en Wethouders van Helmond 1 maart 2017


