
Verspreiding papiercontainers

De verspreiding van de gratis papiercontainers start op 10 april. 
Ruim 90% van de huishoudens die in aanmerking komt voor een gratis 
papiercontainer, gaat er gebruik van maken. 

Uit onderzoek en ervaring bij buurgemeenten blijkt dat een papiercontainer zorgt 
voor meer gemak en meer gescheiden oud papier. Dit is niet alleen beter voor het 
milieu, maar u hoeft hierdoor ook geen zware dozen meer te tillen. Bovendien 
blijft het oud papier bij regenachtig weer droog en het waait niet meer weg. 

Levering container
Tussen 10 april 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. 

Nieuw ophaalschema
Vanaf het moment dat u een papiercontainer heeft ontvangen, kunt u uw oud 
papier hierin verzamelen. Tot dan kunt u het oud papier nog in dozen aan de 
straat zetten. Daarna niet meer. Er geldt dan ook een nieuw ophaalschema. 
De papiercontainer kunt u één keer per maand geheel gratis aanbieden. In uw 
brief staat de datum waarop uw papiercontainer wordt geleegd. Het legen van de 
papiercontainer is en blijft gratis.

Brenglocaties
Kiest u ervoor om geen papiercontainer te ontvangen of uw container is vol, dan 
kunt u uw oud papier en karton naar één van de vier brenglocaties in Helmond 
brengen:
• Fanfare Stiphout, Kloosterstraat 5 (vrijdag en zaterdag 8.00-12.00 uur)
• CV de Kluppels, Koeveldsestraat 16 (zaterdag 9.00-13.00 uur)
• Kringloopwinkel, Noorddijk 2 (maandag t/m zaterdag 9.30-16.30 uur)
• Milieustraat, Gerstdijk 1 (werkdagen 13.00-17.00 uur, zaterdag 8.30-16.00 uur)

Hoogbouw en De Veste in Brandevoort
De nieuwe inzameling van oud papier met containers geldt niet voor de 
hoogbouw (appartementen, bovenwoningen, flats) en voor De Veste in 
Brandevoort. Voor deze plaatsen verandert het inzamelschema voorlopig niet.

Meer weten?
Wilt u meer weten over afval scheiden of wilt u weten wanneer welk afval bij u 
wordt opgehaald? Voer dan uw postcode en huisnummer in op 
www.deafvalapp.nl. U kunt de afvalapp ook als app downloaden voor op uw 
smartphone of tablet. Heeft u vragen en belt u liever? Neem dan contact op met 
de gemeente via 14 0492.

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
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Wijkhuis 

De Geseldonk Helmond

14.00 - 17.00 uur (graag aanmelden)

18.00 - 21.00 uur (vrije inloop)

Iedereen krijgt in Helmond de kans om mee te doen. Ook als je minder 

te besteden hebt. Daar zorgen we met elkaar voor. Om dat te kunnen 

blijven doen, is het belangrijk om steeds met elkaar in gesprek te zijn. 

Wij nodigen je van harte uit! 

Praat mee

Denk meeDoe mee

Meld je aan! 
armoedeconferentie@helmond.nl 
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• 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

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. 

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. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn 4 april, 18 april, 2 mei en 16 
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 internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandcommissie. De agenda’s liggen ter inzage in de 
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond.

Wilt u een vergadering bijwonen? Dan kunt dit doorgeven op telefoonnummer
 0492-587575 of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

1e Indumaweg 1 16-03-2017 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2863547 D

Churchill-laan 109 15-03-2017 plaatsen reclame OLO 2861605 D

Kanaaldijk N.W. 81 16-03-2017 plaatsen reclame  OLO 2864251 D

Veestraat 20 16-03-2017 wijzigen winkelpand OLO 2804214 D

Tamariskbeek 7 19-03-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2830851 D

Straakvense Bosdijk 25 20-03-2017 vergroten woning met erker OLO 2800404 D

Stationsplein  21-03-2017 transformatie UWV kantoor OLO 2872757 D

(UWV-kantoor)  (in 95 kleine appartementen)

Laathoeve 66-68 22-03-2017 oprichten dubbele berging OLO 2874349 D

Dr. Knippenberghof 13 22-03-2017 oprichten garage/berging OLO 2870073 D

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

Tussen Julianabrug en Traverse verzoek ontheffing Bestemmingsplan 

 ivm evenement

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

Beemdweg 27 16-03-2017 oprichten woonwagen 

Engelseweg 149 17-03-2017 afwijken bestemmingsplan i.v.m. 

   organisatie evenement

Maaslaan 218 20-03-2017 aanvraag inrit/uitweg OLO 2854815 D

Heistraat 108A-108 21-03-2017 herstellen constructie OLO 2798562 D

Scheepsboulevard 22-03-2017 rooien 16 bomen OLO 2769482 D

kadastraal F 00537   i.v.m. herinrichting ruimte

Rijpelberg 8 16-03-2017 tijdelijk huisvesten 62 fokzeugen OLO 2848839 D

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

Kanaaldijk N.W. 25 30-01-2017 gevelwijziging pand +  OLO 2776006 D

  plaatsen reclame

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:

• ter hoogte van Heistraat 169-171 de laad- en losvoorziening met venstertijd op te heffen door 

 middel van het verwijderen van borden.

  

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, tel. 0492-587605.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een 

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Brandevoort-Liverdonk (fase 4) (locatiecode AA079408922)

Melder: Gemeente Helmond/Stadskantoor gem. Helmond

Datum ontvangst: 20 maart 2017

Categorie sanering: immobiel

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. Het college van B&W heeft 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 

K. Retyk 05-05-1993

S. Hammachi 31-07-1995

A.J.J. van Zanten 07-06-1966

O. El-Bouarfaoui 26-02-1995

A. Issa 01-01-1952

AMA Bogers 25-02-1961

A de Zwart 09-01-1956

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.


