
Sorteerwijzer

Wel PMD
• Plastic verpakkingen

• Metalen verpakkingen

• Lege drinkpakken

• Gecombineerde verpakkingen

Vragen? 
Ga naar deafvalapp.nl voor meer informatie 

of bel het Klant Contact Centrum (KCC): 14 0492

Geen PMD

Restafval• Foam en Tempex

• Klein chemisch afval (KCA)

• Hard plastic
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deafvalapp.nl
Staat het afval er niet 

tussen? Kijk dan op 

recyclemanager.nl

Wat kan er in het PMD-afval?

Wist u dat er van 27 plastic flessen een fleece trui gemaakt kan worden? En van 
670 blikjes een fiets? Hieronder ziet u wat u in het PMD-afval kunt stoppen, welk 
afval er in de restcontainer kan en wat u gratis naar de milieustraat mag brengen.

Huis energiezuiniger met Duurzaamheidslening

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 

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

Wijzigingen in starterslening

De starterslening in Helmond is aangepast. Vanaf 1 april 2017 is de 
maximale starterslening voor woningen met stichtingskosten die maximaal 
€ 180.000,- bedragen, verhoogd tot € 35.000,-. Voor woningen boven deze 
prijs blijft de maximale lening € 25.000,-. 

Vaak kan een starter, op basis van de hypotheeknormen, geen volledige 
hypotheek krijgen voor een woning. Met behulp van de starterslening kan het 
dan toch mogelijk zijn om op een verantwoorde manier dat beetje extra lenen 
om de gewenste woning te kopen. Het voordeel van de starterslening is, dat de 
starter de eerste drie jaar per saldo geen rente en aflossing betaalt. 

Heeft u belangstelling voor een starterslening? Kijk dan voor meer informatie en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/starterslening. U kunt uiteraard ook contact 
opnemen met een van de Helmondse hypotheekadviseurs.

Koningsnacht en Koningsdag in Helmond

Tijdens Koningsnacht en op Koningsdag vinden er weer tal van activiteiten 
plaats in het centrum, in Mierlo-Hout, in Brouwhuis en in Stiphout. 

In het centrum zijn er de Slingermarkt, een Kindervrijmarkt en diverse 
muziekoptredens. Om 22.00 uur wordt Koningsdag afgesloten met een 
vuurwerkshow in de Kasteeltuin. Meer informatie over het programma in 
Helmond vindt u op www.oranjecomitehelmond.nl.

Wegafsluitingen
Van woensdag 26 april 20.00 uur tot de nacht van donderdag op vrijdag 27 
april 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 Beatrixlaan 
en Eikendreef - en gedeeltes van de Steenweg, Havenweg, Frans Joseph 
van Thielpark, Kasteellaan en Kasteelplein. De omleidingsroute wordt ter 
plekke aangegeven. In Brouwhuis is op donderdag  het parkeerterrein bij de 
Montessorischool afgesloten. Daar vindt een Oranjemarkt plaats. In Stiphout is 
die dag een gedeelte van de Dorpsstraat afgesloten, in Mierlo-Hout geldt dit voor 
de Pastoor Elsenstraat tussen de Beukenhoutstraat en de Hoofdstraat.

Gratis parkeren
Op Koningsdag kunt u gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages 
Boscotondo, City en Doorneind en op de parkeerplaatsen op straat. Parkeren 
mag niet buiten de parkeervakken, op een vergunninghoudersplek of op een 
parkeerplek voor elektrische auto’s.

Gemeente gesloten
Op Koningsdag zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de 
Stadswinkel en de Milieustraat. De gemeente is dan telefonisch niet bereikbaar. 
Wilt u een afspraak maken of een melding doorgeven? 
Kijk dan op www.helmond.nl.

Minder muntautomaten op parkeerplaatsen

Vanaf deze week kunt u op een aantal parkeerplaatsen niet meer met 
muntgeld betalen. Het gaat om de Kasteel Traverse, Kasteelplein, Steenweg, 
Irenelaan, Beelstraat Noord en Beelstraat Zuid. 

Op deze plaatsen kunt u wel betalen met de pas van GePast Parkeren, met uw 
pinpas of via een parkeerapp op uw mobiele telefoon. In de tweede helft van 
2017 vervalt bij meer automaten de mogelijkheid om met muntgeld te betalen. 
In alle gemeentelijke parkeergarages kunt nog wel met (munt)geld betalen.

Meer informatie vindt u op www.helmond.nl/parkeren.



Burgemeester en Wethouders van Helmond 19 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
20 april, 18.00 uur

Op de agenda staat onder andere de doorontwikkeling samenwerking Stedelijk 
Gebied Eindhoven.

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

Bekendmakingen

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

Achterdijk 10 06-04-2017 plaatsen legioblokken OLO 2905499

Steenweg 22A 07-04-2017 wijzigen bestemmingsplan OLO 2904737

  (kantoor naar appartementen)

Marktstraat 12 10-04-2017 verbouwen pand naar 3 appartementen OLO 2911473

Korhoenderhof 47 09-04-2017 plaatsen overkapping aan berging OLO 2911085

Mahoniehoutstraat 30 11-04-2017 oprichten berging (legalisatie) OLO 2914535

Liverdonk kavel L 14 23-03-2017 oprichten woning OLO 2753019

Sectie Z,  11-04-2017 oprichten bedrijfspand OLO 2801878

Perceel 849D en 700D

Kerkstraat 33 12-04-2017 plaatsen brandscheiding voor splitsen pand OLO 2907019

Liverdonk, Abendonk,  12-04-2017 oprichten woning OLO 2919165

kavel L26 

Fazantstraat 75 10-04-2017 vergroten woning 2017-X0375

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

Gistel 4 07-04-2017 plaatsen dakkapel (zijgevel) OLO 2773394

Automotive Campus 30 07-04-2017 plaatsen gascompressor op dakconstructie OLO 2664131

Liverdonk, fase III 07-04-2017 aanleggen waterberging/ecozone OLO 2760181

(kadastraal U 6693, 

U 6696 en U 6820)

Molenstraat 197A-197B- 10-04-2017 realiseren 18 appartementen OLO 2568115

197C-197D-197E-197F-

197G-197H-197J-197K-

197L-197M-197N-197P-

197R-197S-197T-197 / 

Zuidende 33

de Bergen 92 11-04-2017 plaatsen dakkapel met airco-unit OLO 2806760

Gerwenseweg 50 12-04-2017 loods gedeeltelijk gebruiken als 2017-X0151

   bedrijfsruimte (opslag en kantoor)

Weringedonk 22 13-04-2017 vergroten woning met erker OLO 2815024

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Constant Permekelaan 22  plaatsen tuinhekje (voorzijde) OLO 2809008

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

Schutterslaan 10 16-02-2017 oprichten carport OLO 2809186 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.

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

Van Rooi Meat B.V. Roggedijk 4 Het melden van de juiste hoeveelheid 

  ammoniak die aanwezig is in de 

  koudemachinekamer voor de vleesverwerking

  (1.409 kg ipv 800 kg)

Paardenpension Saris-Relou  Lieshoutseweg 63 Het veranderen van het bedrijf

Total Nederland NV Deurneseweg 21 Het veranderen van een LPG-tankstation

Politiehondenvereniging Goorsebaan ong. Het africhten van politiehonden

Recht door Zee

Borgo Beheer  Kerkstraat 41 Starten van een restaurant en café

Wet bodembescherming (Wbb)
Gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag 

van de bodemsanering voor de locatie Beemdweg - strook rondom woonwagenlocatie 

te Helmond (locatiecode: AA079408898). Het college van B&W heeft besloten om in te 

stemmen met het evaluatieverslag van fase 1 van de bodemsanering die is uitgevoerd op 

bovengenoemde locatie.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn tot 31 mei 2017 in te zien bij team Expertise en Ontwerpen 

gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 0492 - 587 630.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 31 

mei 2017). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het 

treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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.

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

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Gebruikte vetten en oliën gooi je natuurlijk niet in de gootsteen. Dan heb je grote kans 

dat je riool verstopt raakt. Dus heb jij gebruikt frituurvet, bakolie of andere vetten? 

Stop dit dan in een afgesloten fles of bakje en lever het bij mij in. Dan word ik er een stuk 

vetter van en kunnen ze er bovendien biobrandstof van maken.

Het is veel vetter
om het in de gele bak te doen!

Kijk voor meer info op www.frituurvetrecyclehet.nl

Gemeente Deurne


