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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

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u als het nodig is in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

18 januari spreekuur bij bibliotheek Helmond-Peel
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 18 januari van 15.00 tot 16.00 
uur in bibliotheek Helmond-Peel (Watermolenwal 11). Met wethouder Van der 
Zanden kunt u in gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten 
over jeugd, onderwijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek 
met wethouder De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, 
wijkgericht werken en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder 
De Vries.

Aanmelden tot 10 januari
U kunt zich tot en met 10 januari aanmelden voor het spreekuur. 
Wethouder Van der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij Jolanda Benders, 
via j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151. Spreekuur wethouder De Vries: 
aanmelden bij Tanja Geelen via t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. Vergeet 
niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met hoeveel 
personen u wilt komen. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven). Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? 
Wethouder Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een 
gesprek met wethouder Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: 
l.daub@helmond.nl of 0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar 
een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via 
mevrouw Daub.

De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in te dienen, bezwaar aan te 
tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. Daarvoor biedt de gemeente 
andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u daarover meer.
umlocaties Kasteel Helmond en Kunsthal Helmond eerder: om 16.00 uur.

Afsteektijden vuurwerk

Wilt u dit jaar met Oud en Nieuw vuurwerk afsteken? Houdt u er dan 
rekening mee dat vuurwerk afsteken alleen is toegestaan op 31 december na 
18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. 

Koop alleen legaal vuurwerk met een 
Nederlandse gebruiksaanwijzing bij de 
erkende verkooppunten op 29, 30 en 31 
december. Wilt u meer weten over hoe 
u illegaal vuurwerk herkent? Of over de 
regels rond het afsteken van vuurwerk? 
Hoe oud je moet zijn om vuurwerk te 
kopen of hoe hoog de boete is als u buiten 
de gestelde tijden vuurwerk afsteekt? Kijk 
dan op www.vraaghetdepolitie.nl en/of 
www.halt.nl/veilige-wijk/vuurwerkoverlast.

Tips voor hout stoken 

De wintermaanden komen er weer aan. Vaak een periode van gezelligheid in huis 
bij een warme houtkachel of een knusse open haard. Heeft u een open haard of 
een houtkachel en gaat u de komende maanden hout stoken? 
Kijk dan eens op www.stookwijzer.nu of op www.helmond.nl/houtstoken. Hier 
vindt u tips en informatie over verantwoord stoken, maar ook over wat u kunt 
doen als u overlast ervaart van het stookgedrag van anderen. 

Stadsgids 2018 beschikbaar

U kunt de nieuwe Stadsgids vanaf nu raadplegen op internet. Dit kan via de 
website www.lokaaltotaal.nl/gidsen/helmond. 

Papieren exemplaar
Wilt u graag een papieren exemplaar? Dan kunt u vanaf 28 december een 
Stadsgids afhalen op 17 plekken in de stad:
• Brandevoort: Albert Heijn en Jumbo
• Brouwhuis: Albert Heijn en Jumbo
• Centrum: Albert Heijn XL
• Dierdonk: Albert Heijn
• Helmond-Noord: Plus
• Helmond-Oost: Jumbo
• Helmond-West: Emté
• Mierlo-Hout: Albert Heijn en Jumbo
• Rijpelberg: Emté
• Stiphout: Jumbo
 
Verder kunt u voor een Stadsgids terecht bij de Stadswinkel (Frans Joseph 
van Thielpark 1), het Stadskantoor (Weg op den Heuvel 35), de bibliotheek 
(Watermolenwal 11) en Theater Speelhuis (Wilhelminalaan 18, tijdelijke ingang)

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



• 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

Informatiebijeenkomsten voor kandidaten 
gemeenteraad

Bent u kandidaat voor een politieke partij of groepering die op 21 maart 
2018 in Helmond meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen? Dan bent u 
van harte welkom op een van  informatiebijeenkomsten van de gemeente 
Helmond. Er zijn twee bijeenkomsten: een op 8 en een op 9 januari 2018.

Tijdens deze bijeenkomsten komen onder meer de volgende onderwerpen aan 
de orde: documenten en verklaringen die de partij van de kandidaat verlangt, 
lijstvolgorde, zetelverdeling, benodigd aantal stemmen om gekozen te worden en 
wat er van kandidaten verwacht wordt op het moment dat zij gekozen worden. 

De informatiebijeenkomst van 8 januari begint op 19.30 uur en die van 9 januari 
om 15.30 uur. Beide vinden plaats in commissiekamer B in het Bestuurscentrum 
Boscotondo (F.J. van Thielpark). Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Extra ophaalservice papier- en restafval

Als u zelf uw vuurwerkafval opruimt, mag u dat in een extra vuilniszak - 
naast uw restcontainer - aanbieden. Daarnaast mag u na kerst extra dozen 
met oud papier naast uw papiercontainer plaatsen. De inzameldienst neemt 
dit éénmalig mee.

Dozen naast uw papiercontainer
Rondom de feestdagen hebben veel huishoudens meer papierafval dan normaal. 
Zit uw papiercontainer na de feestdagen vol? Kijk dan of uw buren nog plaats 
hebben. Zo hoeft de inzameldienst niet onnodig zware dozen te tillen en waait 
er minder papier over straat. Hebben uw buren ook geen plaats meer? Zet dan 
uw doos in januari naast uw papiercontainer en zorg dat het papier niet kan 
wegwaaien. De inzameldienst neemt de doos dan eenmalig mee. 

Extra vuilniszak met vuurwerk
Hoe werkt het? Simpel en eenvoudig. U hoeft nergens een speciale zak te halen, 
u mag hiervoor een gewone vuilniszak gebruiken. U hoeft hem ook niet ver weg 
te brengen om er vanaf te komen. Past de zak nog in de restcontainer? Stop 
hem dan daarin. Zit uw restcontainer na de feestdagen al vol? Zet de zak dan 
op de inzameldag van het restafval in week 1 van 2018 naast de restcontainer. 
Inzameldienst Blink neemt maximaal 1 vuilniszak naast de container mee. 

Veilig en schoon
Als u het vuurwerkafval snel opruimt, voorkomt u dat kinderen vuurwerk vinden 
dat niet is afgegaan. Dat voorkomt gevaarlijke situaties. Ook uw buren vinden het 
fijn als u uw eigen vuurwerkafval opruimt. Het schoonmaken van de straten in de 
stad start op dinsdag 2 januari en het duurt even voordat ze overal zijn geweest. 
Reden te meer om zelf even uw eigen stoep schoon te vegen.

Raadsvergadering
9 januari 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 januari aanstaande in de raadzaal 
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
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

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Nieuwjaarstoespraak door de voorzitter mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den 
 Heuvel en de waarnemend voorzitter de heer J.H.J.M. Roefs.
• Actieprogramma Werkgelegenheidsimpuls.
• Impuls duurzaam ouderschap.
• Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven.
• Samenwerkingsagenda 2018-2015 Stedelijk Gebied Eindhoven.

Daarnaast staan er enkele hamerstukken op de agenda. Dat zijn onderwerpen 
waar overeenstemming over is en waarover in principe niet gediscussieerd wordt. 

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.

Bekendmakingen

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

Gistel 12 14-12-2017 vergroten woning OLO 3369479

Brandevoort, kavel S51 16-12-2017 oprichten woning OLO 3363353

Korte Beemd 2 15-12-2017 oprichten loods met overkapping,  OLO 3371545

  plaatsen keerwand

Liverdonk, kavel L4 ,  18-12-2017 oprichten 2 woningen OLO 3206845

Amijsdonk  (twee-onder-een-kap) 

Druifheide en Kruipheide, 15-12-2017 oprichten 16 tweekappers OLO 3371733

Heiakker fase 2C en 2D

Zeeuwendonk, kavel L40 19-12-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 3131685

Liverdonk, kavel L44 18-12-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 3366563

Zeeuwendonk,  18-12-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 3367069

kavel L 45, Liverdonk

Adriaen Brouwerstraat 30 19-12-2017 maken uitweg OLO 3376317

Heebergsvoort 13 20-12-2017 vergroten woning OLO 3378739

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

Hollandhof 61 15-12-2017 maken uitweg OLO 3301551

Suikeresdoorn 9 15-12-2017 oprichten woning en OLO 2998641

  maken uitweg

de Lieverdonk 7 15-12-2017 vergroten woning met terras OLO 3336243

Bakelsedijk 70 15-12-2017 vergroten woning op OLO 3211291

  1e verdieping

Willem Prinzenstraat 16A 15-12-2017 Realiseren constructieve OLO 3193369

  ingreep in verdiepingsvloer

Egelantier 3 18-12-2017 vergroten woning OLO 3302977

Burgemeester Krollaan,  19-12-2017 kappen boom OLO 3366293

naast huisnr. 60B

Wesselmanlaan 25 -  19-12-2017 kappen boom OLO 3367753

naast parkeergarage 

Grens Emmastraat 32, 34 en 19-12-2017 kappen boom OLO 3336517

Willemstraat 3

Molenstraat 196A 20-12-2017 vervangen poort OLO 3349045

Heibloemweg 1 20-12-2017 uitbreiding bedrijfspand OLO 3240083

Hoofdstraat 33A 20-12-2017 oprichten tuinhuis OLO 3239717

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

Kromme Haagdijk 3 31-10-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3192313

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.



• 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.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

Deurneseweg 21 28-12-2017  plaatsen bovengrondse OLO 2877701

  Adblue-installatie

Beroep

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.

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

Kasteelplein 1 24-11-2017 bekendmaking prins (onderdeel van 2017-4514a

  aanvraag Carnaval 2018 stichting Keiebijters)

parkeerplaats 06-12-2017 Kleine kindercarnavalsoptocht 2017-04686

RKSV Mierlo-Hout  OBS ’t Hout (9 februari 2018) 

Markt, Ameideplein en 20-12-2017 Voorjaarskermis (30 maart t/m 8 april 2018) 2017-04832

Watermolenwal

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

parkeerplaats  18-12-2017 Kleine kindercarnavalsoptocht 2017-04686

RKSV Mierlo-Hout  OBS ’t Hout (9 februari 2018)

Kasteelplein 1 18-12-2017  bekendmaking prins (onderdeel van 2017-4514a

  aanvraag Carnaval 2018 stichting Keiebijters) 

Stiphout 18-12-2017  Carnavalsoptocht Stiphout 2017-04358

  (10 februari 2018)

Brouwhuis 19-12-2017  Carnavalsoptocht (12 februari 2018) 2017-04362

evenemententerrein 19-12-2017  Carnaval (4 t/m 13 februari 2018) 2017-04369

Eetcafé De Barrier

Mierlo-Hout 21-12-2017  Carnavalsoptocht (10 februari 2018) 2017-04408

Havenweg 8-14 21-12-2017  Carnavalsaanbouw (8 t/m 12 februari 2018) 2017-04711

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Automotive Campus, sectie T 6410 28-12-2017 uitbreiding 700 bar  OLO 3190143

  buffer waterstoftankstation 

Baroniehof 169 28-12-2017 transformeren kantoorgebouw OLO 3097013

  voor logies arbeidsmigranten

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Zienswijze

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

0492 587 506).

Anterieure exploitatieovereenkomst Kaldersedijk te Helmond (1)
Burgemeester en Wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat gemeente Helmond op 14 december 2018 met de 
heer Róbert Kazinczi en mevrouw Nicolette Cornélie Doorn (tezamen de exploitant) een 
overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel grond gelegen aan de Kaldersedijk 
te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie U, nummer 7089 (het 
exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het verhalen 
van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.

Ter inzage
Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 
een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 
ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich 
hiervoor melden bij de receptie.

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket

Moerdonksvoort 4 20-12-2017 oprichten dakkapel (voorzijde) OLO 3240669

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. De 
verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat het 
huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten het vertrek 
te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. Dit betekent dat zij 
formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 
voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, 
toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum
AA Richardson 13-06-1979
SM Boukchouch 06-12-1990
RAH Waterkamp 09-05-1979
HJG Rhoe 06-07-1982
M Belkhiri 22-02-1968
OL Aghedo 29-05-1964
A Bouhafa 27-03-1990
SRG Molina 10-07-1985
AA Sarkol 09-04-1961
JWE van de Vossenberg 06-10-1990
JMH Smits 09-10-1985
SEJ Ignacio 31-08-1990

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

Autoschade Van der Vleuten Achterdijk 11 Het starten van een autoschadeherstelbedrijf.

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 27 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


