
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

Openingstijden Kerst en Nieuwjaar

Rondom Kerst en Nieuwjaar zijn er gewijzigde openingstijden bij 
de gemeentelijke kantoren. Hieronder ziet u een overzicht van de 
openingstijden per locatie:

Stadswinkel
De Stadswinkel is gesloten op 1e Kerstdag, 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 
Op de overige dagen is de Stadswinkel geopend van 9:00 uur tot 16:00 uur, met 
uitzondering van woensdag 27 december en woensdag 3 januari. Dan is de 
Stadswinkel open van 9:00 uur tot 19:00 uur. Voor het maken van een afspraak 
in de Stadswinkel of het doorgeven van een klacht of melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl.

Op donderdag 21 december is de Stadswinkel tot 15.00 uur geopend en de 
gemeente tot 15.00 uur telefonisch bereikbaar. 

Zorg en Ondersteuning (bezoekadres Zandstraat 94)
Zorg en Ondersteuning is gesloten op 1e Kerstdag, 2e Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag. Op donderdag 21 december is de balie tot 15.00 uur geopend en 
zijn de medewerkers tot 15.00 uur telefonisch bereikbaar. 

Stadskantoor en ’t Cour
Het Stadskantoor en ’t Cour zijn gesloten op 1e Kerstdag, 2e Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag.

Milieustraat
De Milieustraat is gesloten op 1e en 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 

Museum Helmond
Museum Helmond is gesloten op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op 2e Kerstdag 
is het museum wel geopend, van 12.00 tot 16.00 uur. Op 24 december en 
31 december sluiten de beide museumlocaties Kasteel Helmond en Kunsthal 
Helmond eerder: om 16.00 uur.

Gewijzigde ophaaldagen afval rondom feestdagen

Op 1e en 2e Kerstdag en op Nieuwjaarsdag wordt er geen afval opgehaald. 
De ophaaldagen worden op een andere dag ingehaald. Kijk op 
www.deafvalapp.nl om precies te zien wanneer.

In plaats van 1e Kerstdag wordt de GFT-container en PMD-zak zaterdag 23 
december opgehaald. In plaats van 2e Kerstdag wordt de GFT-container en 
PMD-zak zaterdag 30 december opgehaald. In plaats van Nieuwjaarsdag wordt 
de restafval-container zaterdag 6 januari opgehaald. 

Oud papier
Het oud papier wordt opgehaald door verschillende inzamelaars.
Kijk op www.deafvalapp.nl wanneer de inzameling bij u wordt ingehaald. Voer 
daar uw postcode en huisnummer in en u ziet precies wanneer en waar u uw 
afval kunt aanbieden. De nieuwe ophaaldata zijn hier al in verwerkt. U kunt ook 
“DeAfvalApp” downloaden in de Appstore of Playstore voor op uw smartphone of 
tablet.

Vervroegd inzameltijdstip
De inzameldiensten zijn mogelijk op een eerder tijdstip in uw straat dan normaal 
gesproken. Zet uw containers en PMD-zak voor 7.30 uur aan de straat, om te 
voorkomen dat de inzameldiensten al geweest zijn. Helaas komt het rond de 
jaarwisseling regelmatig voor dat containers worden opgeblazen door vuurwerk. 
Haal uw container daarom zo snel mogelijk na het legen weer binnen.

Kunt u de website of app niet raadplegen en wilt u weten wanneer er bij u 
ingehaald wordt? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via 
telefoonnummer 14 0492. 

Taxbus tijdens de feestdagen

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. 
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden 
alleen rolstoelgebruikers vervoerd.

Kerstdagen
U wordt geadviseerd om uw ritten voor de Kerstdagen tijdig te reserveren. 
Reserveert u vóór 22 december 16.00 uur, dan wordt uw rit op het gewenste 
tijdstip ingeboekt. Reserveert u later, dan kunt  u met vertraging te maken krijgen. 

Jaarwisseling
De laatste reguliere ritten tijdens de jaarwisseling starten op 31 december om 
22.15 uur. 

Rolstoelgebruikers
Rolstoelgebruikers kunnen op verzoek ook tijdens de Nieuwjaarsnacht door 
Taxbus worden vervoerd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• De rit kan geboekt worden t/m donderdag 28 december 2017 16.00 uur 
 (via tel. 0800-0234 795).
• De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de beperkte 
 beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet helemaal op het 
 gewenste tijdstip worden vervoerd. 
• In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één (sociaal of medisch) 
 begeleider meereizen.

Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit de planning 
verwijderd. Wilt u uw vaste rit ook op de Kerstdagen of Nieuwjaarsdag maken, 
dan dient u dit apart en tijdig door te geven.

Tarieven Taxbus 2018 

Voor 2018 zijn de volgende klanttarieven vastgesteld:
Wmo tarief  € 0,70 per zone
Ouderentarief in Bladel en Helmond € 0,70 per zone
Ouderentarief in Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Valkenswaard € 1,30 per zone
Tarief voor extra meereizenden* € 6,75 per zone
OV-tarief in Helmond (binnen gemeentegrens) € 4,30 per rit
OV-tarief in Deurne € 4,15 per zone
Commercieel tarief** € 9,20 per zone
Toeslag aankomstgarantie € 8,10

* Niet zijnde medische of sociaal begeleider, (maximaal 2) minderjarige kinderen 
of hulphond.

**Het commerciële tarief geldt vanaf de 6e zone en voor zones die buiten uw 
individuele vervoersgebied vallen (niet van toepassing voor OV Helmond).

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 9 januari 2018 en 23 
januari 2018. 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 het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 
35 te Helmond, geopend op maandag 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.



• 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

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.

Ophalen van kerstbomen

In de week van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari kunt u uw 
kerstboom aan de openbare weg aanbieden. Kijk op www.deafvalapp.nl om 
te zien op welke dag uw straat aan de beurt is. 

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

Hoogbouw en De Veste
Woont u in de hoogbouw of in De Veste? Bied uw kerstboom niet in de 
verzamelvoorzieningen of binnenpleinen aan, de inzamelauto 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. 

Kunt u de website of app niet raadplegen en wilt u weten wanneer uw straat 
aan de beurt is? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via 
telefoonnummer 14 0492. 

Bekendmakingen

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

Beemdweg 41 07-12-2017 plaatsen bijgebouw 2017-X1236

Leemkuilenweg,  07-12-2017 oprichten woning OLO 2901521

kadastraal Stiphout B 4315

Liverdonk Veehuishoeve 08-12-2017 oprichten woning OLO 3358131

kavel L33

Hoge Zij 7 09-12-2017 vergroten woning OLO 3359699

Herenlaan 99 11-12-2017 plaatsen balkonbeglazing OLO 3362135

Zeelandhof 24 12-12-2017 vergroten woning OLO 3364735

Burgemeester Krollaan,  13-12-2017 kappen boom OLO 3366293

naast huisnr. 60B

Wesselmanlaan 25 -  14-12-2017 kappen boom OLO 3367753

naast parkeergarage 

naast spoorlijn nabij 11-12-2017 aanleggen fietspad OLO 3360667

Vaarleseweg

de Hoefkens 2A 14-12-2017 oprichten bedrijfsverzamelgebouw OLO 3356365

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

Beelsstraat 25 en Zuiderstraat 61 12-12-2017 legaliseren bestaande situatie 2017-X0890

Markt 26 13-12-2017 wijzigen constructie en OLO 3244983

  indeling begane grond

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

Aalbersestraat 36 11-12-2017  plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 3177353

Burgemeester Krollaan 95 12-12-2017  plaatsen tijdelijke woonunit OLO 3282095

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)

Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Mierloseweg 309 herbouw en uitbreiding loods na brand OLO 3253673

Binnendijk 2 slopen hoofdgebouw OLO 3351677

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

Wolfstraat 55 17-10-2017 strijdig gebruik i.v.m. kamerverhuur OLO 3257875

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.

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Brouwhuis 03-12-2017 Boeremert (20 mei 2018) 2017-04697

Havenweg 8-14 04-12-2017 Carnavalsaanbouw (8 t/m 12 februari 2018) 2017-04711

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Markt 08-12-2017  Schaatsen in Helmond 2017-04293

  (20 december 2017 t/m 7 januari 2018)

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRKP
Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend 

dat per 23 december 2017 op eigen verzoek van de houder onderstaand kinderdagverblijf zal 

worden verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

Naam Adres LRKP-nummer Reden

’t Skooltje KINDEROPVANG Mierloseweg 128 Helmond 181029133 Opheffing van deze

MIERLOSEWEG   vestiging

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Carcleaning Kristal Binnendijk 3a  Starten van een bedrijf voor het wassen van auto’s.

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 20 december 2017

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

Je vindt mij in Helmond bij:

• Milieustraat, Gerstdijk 1

• Jumbo, Azalealaan 64

• OEC Korfbal, Braakse Bosdijk 1A

• Plus, Nieuwveld 19 

 (winkelcentrum De Bus)

• Van Rijsingen Diepvries, 

 De Hoefkens 1B

• SC Helmondia, De Braak 5

• Jan Linders, 

 Janssen & Fritsenplein 11 (Mierlo-Hout)

Gemeente Deurne

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen


