
Gratis omruilactie 
papiercontainer en grote grijze container

Alle laagbouw in Helmond (met uitzondering van de Veste) werkt nu al 
ruim een maand met de papiercontainer. Op dit moment heeft 92% daarvan 
gekozen voor een papiercontainer. Heeft u eerder de papiercontainer 
geweigerd en wilt u nu toch graag een papiercontainer? Of wilt u een ander 
formaat papiercontainer? Wissel uw papiercontainer dan nu gratis om! 
Dat doet u door uw keuze vóór 23 juni door te geven via tel. 14 0492.

Wisselen of aanvragen papiercontainer
De volgende wisselingen zijn mogelijk:

• Van 140 liter naar 240 liter 
• Van 240 liter naar 140 liter
• Alsnog aanvragen papiercontainer (140/240 liter)

Wisselen grijze container
Heeft u momenteel een grote (240 liter) grijze bak en houdt u nu minder 
restafval over? Wissel dan gratis uw grote grijze bak om voor een kleiner formaat 
(140 liter). Dat scheelt toch weer 32 euro per jaar aan afvalstoffenheffing.

Hoe geeft u uw keuze door?
Wanneer u een van bovenstaande wisselingen door wilt voeren, belt u naar het 
Klant Contact Centrum (KCC): 14 0492. Dat kan op werkdagen tussen 8.30 en 
17.00 uur. Aan de telefoon vertelt u wat u graag wil veranderen. De telefoniste 
plant dan samen met u een afspraak in voor de levering of wisseling van de 
container. Als u graag een bevestiging en herinnering ontvangt, kunt u uw 
e-mailadres achterlaten. Bij het wisselen van containers laat de telefoniste u 
weten wanneer u uw container aan straat mag zetten. Wanneer u vragen heeft, 
kunt u ook terecht bij het KCC.

Let op: wilt u gebruik maken van deze gratis omruilactie? Bel dan vóór 23 juni naar 
het KCC om uw keuze door te geven en een datum af te spreken voor de levering of 
wisseling. 

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15
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Aanvragen subsidie voor verwijderen asbestdaken

Heeft u een asbesthoudend dak dat u wilt verwijderen? Dan kunt u daar 
subsidie voor aanvragen. De landelijke ‘Subsidieregeling asbestdaken’ is 
bedoeld voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Deze maatregel moet 
gezondheidsproblemen door asbest voorkomen.

Waarom verbod op asbestdaken
Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. 
De asbestvezels die daardoor kunnen vrijkomen vormen een gevaar voor de 
volksgezondheid. Bouwbedrijven mogen om die reden al 30 jaar geen asbest 
meer gebruiken. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met 
de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor 
asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. 
Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking 
zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld 
boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee 
nemen bij een sanering.

Eigenaar verantwoordelijk
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van 
asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand 
is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Verwijdering 
van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente. In de meeste gevallen 
moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen. 
Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen. De gemeente Helmond kan 
eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen.

Slechte asbestdaken nu verwijderen
Is uw asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de 
gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde 
daken mogen niet tot 2024 blijven liggen. 

Meer informatie
Voor het aanvragen van subsidie kunt terecht op 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken. 
Meer informatie over bijvoorbeeld het inleveren van asbest en de gemeentelijke 
regels vindt u op www.helmond.nl. 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

• 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



• 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

Huis energiezuiniger? 
Vraag de Duurzaamheidslening aan

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een schoner milieu? Dat kan met de Duurzaamheidslening van 
de gemeente Helmond!

Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die altijd eerst geld kost. 

Om u daarin tegemoet te komen is er de Duurzaamheidslening. Een lening tegen gunstige 

voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. 

Denk bijvoorbeeld aan een energiezuinige verwarmingsinstallatie, gevelisolatie, isolerend 

glas of het plaatsen van zonnepanelen. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande 

woningen. Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.

Voorwaarden en meer informatie
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie en de 

voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening en op www.svn.nl (Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting).

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Omgeving
Dinsdag 20 juni, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie Klimaatadaptatie
2. Eerste wijziging welstandsnota Helmond 2013 i.v.m. actualisatie en 
 deregulering handelsreclamebeleid
3. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Brouwhuis 
 Stationskwartier-Deltaweg-Rivierensingel

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

Bekendmakingen

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving 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 enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

N Struijk  19-9-1980

P Ramlal  6-7-1990

US Imankarijo  13-6-1990

EGJMLC Malinka  24-9-1970

A Djoua  26-12-1985

AP Bajer  25-7-1986

J Pols  30-10-1991

GAM Verberne  17-3-1996

GML Windt  16-12-1989

R Zaeijen  19-2-1961

PM Zalewski  10-12-1980

K Stiphout  30-6-1987

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, 5700AZ 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 te voren telefonisch een 

afspraak te maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. 

Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze 

wordt er een definitief besluit genomen. 

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

Brouwhuissedijk 10 01-06-2017 vergroten woning OLO 2394853

Hoofdstraat 105 01-06-2017 plaatsen reclamezuil OLO 3008787

Gerwenseweg 62 02-06-2017 vergroten woning OLO 2928477

Brandevoort 23 31-05-2017 maken uitweg OLO 3006549

Zoete Kers, kavel 4B 02-06-2017 oprichten woning OLO 2935067

Hoofdstraat 176 07-06-2017 interne verbouwing t.b.v. brandveiligheid OLO 3012563

Ameidepark 8 06-06-2017 interne verbouwing t.b.v. brandveiligheid OLO 3012405

Mr. Strikstraat,  07-06-2017 oprichten bedrijfshal OLO 3017445

sectie D, 352

Horst 27 01-06-2017 overnachten in clubgebouw OLO 3010333

Stappenhoeve 2 07-06-2017 maken uitweg OLO 3020057

Kaukasus 3 07-06-2017 oprichten berging OLO 3018313

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

Dijksestraat 37 02-06-2017 wijzigen bestemming pand OLO 2964535

hoek Dorpsstraat -  06-06-2017 plaatsen sculptuur OLO 2993411

Van der Weidenstraat

Kerkstraat 44 06-06-2017 vervangen reclame OLO 2969383

Beemdweg 29A 06-06-2017 vergroten woonverblijf en OLO 2924269

  plaatsen overkapping

Beemdweg 29A 06-06-2017 oprichten berging  OLO 2924277

Korendijk 9 07-06-2017 plaatsen units OLO 2830153

Deurneseweg 19 07-06-2017 plaatsen reclame OLO 2973311

Hertogsveld 8 08-06-2017 plaatsen 2 dakkapellen OLO 2948539

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Dr. Dreeslaan, Bouwkavel 19, kad. 738z oprichten woning met bedrijfsruimte OLO 2960413

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

Geldropseweg 43 12-04-2017 uitbreiden kinderdagverblijf OLO 2918831

Zuiddijk 27 12-04-2017 uitbreiden bedrijfspand OLO 2918473

Zuidende 01-02-2017 transformeren gebouw naar OLO 2780562

25-27-29-31  appartementengebouw met kantoor

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.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Deurneseweg 136 08-06-2017  ombouw naar onbemand OLO 2692757

  tankstation, lpg buiten gebruik stellen 

  en wijzigen reclame

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 14 juni 2017


