
Verspreiding van de papiercontainers gestart

De komende weken ontvangen ruim 28.000 Helmondse huishoudens hun 
gratis papiercontainer. De papiercontainers vervangen de dozen aan straat.

Tussen nu en begin mei ontvangt u uw 
papiercontainer, tenzij u aangegeven 
heeft er geen te willen ontvangen. 
De container wordt bij u voor de deur 
geplaatst. Op uw brief staat de precieze 
leverdatum vermeld. U hoeft hiervoor 
niet thuis te zijn. Op de sticker van elke 
container staat het bijbehorende adres. 
Zo kunt u zien of u de juiste container 
meeneemt. 

Dozen uit straatbeeld
De huishoudens die in aanmerking zijn gekomen voor een gratis papiercontainer, 
hebben een brief ontvangen waarin de laatste ophaaldatum van dozen staat 
vermeld. Daarna kunnen zij papier in de papiercontainers aanbieden of het papier 
naar één van de brenglocaties brengen. Los papier wordt niet meer opgehaald. 

Bent u uw brief kwijt?
In de brief staat de laatste ophaaldag van losse dozen, de datum waarop u uw 
container ontvangt en de dag waarop uw container wordt geleegd. Wanneer u 
uw brief kwijt bent, kunt u deze informatie op andere plekken terugvinden. 
De laatste ophaaldag van losse dozen en de eerste leging van de papiercontainers 
staan op www.deafvalapp.nl. De leveringsdatum van uw container kunt u 
opvragen via 14 0492. 

Heeft u geen brief ontvangen?
Alleen de huishoudens waarvan de papierinzameling gaat veranderen, hebben 
een brief ontvangen. Wanneer u geen brief heeft ontvangen, verandert er 
voor u voorlopig niks. In De Veste in Brandevoort en in de hoogbouw komen 
maatoplossingen voor het optimaliseren van de papierinzameling. 
Daar ontvangen de betreffende bewoners tijdig informatie over.

Meer weten?
Heeft u nog vragen of heeft u het vermoeden dat er iets niet goed is gegaan? 
Neem dan contact op met de gemeente via 14 0492. 

Gemeente Goede Vrijdag en 2e Paasdag gesloten

Op Goede vrijdag (14 april) en 2e Paasdag (maandag 17 april) zijn alle 
kantoren van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

U kunt op deze twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het 
maken van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding 
kunt u terecht op www.helmond.nl.

Avondopenstelling op woensdag
Omdat de Stadswinkel Tweede Paasdag gesloten is, verschuift de 
avondopenstelling naar woensdag 19 april. Die dag is de Stadswinkel open tot 
19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. Tijdens Pasen kunt u uw afspraak 
maken via www.helmond.nl. Hou er rekening mee dat deze avond snel vol 
gepland kan zijn.

Museum Helmond
Museum Helmond is gesloten op 1e Paasdag. Op 2e Paasdag is het museum wel 
geopend, van 12.00 tot 17.00 uur. 

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

Feestdagen: milieustraat en ophalen afval

Er komen weer verschillende feestdagen aan. Dat betekent dat de 
openingstijden van de milieustraat wijzigen en dat uw afval op andere 
momenten wordt opgehaald. Hieronder vindt u meer informatie.

Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur met de 
gemeente via 14 0492.

• Goede Vrijdag normale openingstijden
• Eerste en Tweede Paasdag gesloten
• Koningsdag gesloten
• Bevrijdingsdag normale openingstijden
• Hemelvaartsdag gesloten, vrijdag na Hemelvaart extra lang open van 
 8.30 tot 17.00 uur
• Eerste en Tweede Pinksterdag gesloten, vrijdag en zaterdag voor 
 Pinksteren extra lang open van 8.30 tot 17.00 uur

Gewijzigde ophaaldata afval
Kijk voor gewijzigde ophaaldata op de website www.deafvalapp.nl. 
Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert, krijgt u een actuele 
kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van alle soorten afval. U kunt 
de afvalapp ook als app downloaden voor op uw smartphone of tablet. 

&

KEN OF BEN JE IEMAND MET EEN LAAG INKOMEN? 

KOM JE MOEILIJK ROND? HEB JE ONDERSTEUNING NODIG?

Met o.a. Hart voor minima, Stichting Lief, LEVGroep, Super Sociaal, Stichting Leergeld, Stichting 

Mom2b, Stichting Speel je mee, Humanitas, Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, Bibliotheek 

Helmond-Peel, gemeente Helmond. Meer informatie: armoedeconferentie@helmond.nl

KOM DAN NAAR DE INFORMATIEMARKT!

DONDERDAG  13 APRIL

18.00 - 21.00 UUR

DE GESELDONK 

(MIERLO-HOUT)



Burgemeester en Wethouders van Helmond 12 april 2017

• 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

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Bestuur en Economie
13 april, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Evaluatie Aanvalsplan Veiligheid
2. Totaalpakket Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied.

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Vergaderingen 
welstandscommissie 

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn 18 april, 2 mei, 16 mei en 30 mei 
2017. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden 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 via 0492 58 75 75 
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Liverdonk Sectie U,  31-03-2017 oprichten 9 woningen Liverdonk OLO 2879951

perceel 6693

(kavels 1 t/m 6 en 

8 en L11 & L28) 

Molenstraat 31-03-2017 oprichten serres verdieping OLO 2894491

110A-110-112A

Constant  31-03-2017 plaatsen tuinhekje (voorzijde) OLO 2809008

Permekelaan 22 

Noordende 34 31-03-2017 plaatsen verdieping op aanbouw OLO 2895595

Professor Rommelaan,  31-03-2017 oprichten 7 woningen met garage/berging OLO 2765317

sectie G 4932-4933

Berkelstraat 3 03-04-2017 vestigen schoonheidssalon OLO 2897829

Jadestraat 15 03-04-2017 vergroten woning met overkapping OLO 2899255

Rodenburg 7 04-04-2017 vergroten woning, vervangen kozijnen,  OLO 2900089

  plaatsen dakkapel

Coolendonk kavel L22 05-04-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 2904923

Vlierdensedijk 51 05-04-2017 oprichten erfafscheiding OLO 2882113

Dortmunderkade 36 06-04-2017 dichtmaken balkon OLO 2905927

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

Aalbersestraat 30 31-03-2017 vervangen schuur OLO 2879339

Aarle-Rixtelseweg 55 03-04-2017 vergroten woning met gastenverblijf en OLO 2765321

   garage

Lage Dijk 4B 1 03-04-2017 plaatsen verdiepingsvloer op stellingen OLO 2790468

Beemdweg 19 04-04-2017 oprichten woonwagen 2017-X0176

Overijsselplantsoen 41 04-04-2017 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 2837723

Mommersdonk 06-04-2017 7 woningen Liverdonk, cluster 3 OLO 2780474

4, 6, 8, 10, 12, 14

Mommersdonk 2 en 16 06-04-2017 wijziging 14 van 60 woningen,  OLO 2777688

   Liverdonk cluster 3

Veestraat 20 06-04-2017 plaatsen reclame OLO 2737009

Vinkelaan 198 06-04-2017 verbouwen, oprichten berging en OLO 2831087

   afsluiten overkapping

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

Kanaaldijk N.W. 49 29-12-2016 verbouwing pand OLO 2727635

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.

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

1. de laad- en losvoorziening met venstertijd ter hoogte van Molenstraat 108-112 op te 

 heffen;

2. de voor de laad- en losvoorziening aangebrachte markering te verwijderen.

3.  het gedeelte eenrichtingsverkeer op de Hurksestraat, zoals besloten in verkeersbesluit 

 0807,op te heffen.

Meer 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 Ing. N.J.C. Luijten via 0492 - 587605.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Honess Machinefabriek B.V. 2e Tussendijk 7a Het oprichten van een 

  metaalbewerkingsbedrijf

Van Veghel Verfgroothandel B.V. Rooseindsestraat 95 Het starten van een verfgroothandel

Palletcentrale Helmond B.V. Achterdijk 10 Het plaatsen van legioblokken

  en het verplaatsen van de 

  gasflessenopslag

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Brandevoort Oost – Kaldersedijk tegenover 8”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 8 december 2016 het bestemmingsplan  

“Brandevoort Oost – Kaldersedijk tegenover 8” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 13 april 2017 gedurende zes weken ter inzage. 

Door een initiatiefnemer is verzocht aan de Kaldersedijk te kunnen bouwen op een 

kavel tegenover de Kaldersedijk nummer 8. Omdat de woning niet past in het geldende 

bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794. 2100BP150165-2000.

Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het 

bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via telefoonnummer 14 04 92 of via www.

helmond.nl/afspraak. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 13 april 2017 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

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.


