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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

Voorjaarsschoonmaak? 
Breng uw textiel naar een textielcontainer 

Zit uw kledingkast overvol met kleding of schoenen die u nooit meer 
gebruikt? Bijvoorbeeld omdat het niet meer past? Of omdat het versleten 
is? Maak er iemand anders blij mee! Zelfs kapotte kleding kan een tweede 
leven krijgen: 95% van het textiel is herbruikbaar. Als textiel eenmaal bij het 
restafval terecht komt, kan het nooit meer worden gerecycled.

Cijfers
In 2016 hebben we in Helmond samen 466.413 kilo textiel gescheiden. Dat is 
gemiddeld meer dan vijf kilo per inwoner. Daarmee kunnen we samen meer 
dan anderhalf miljoen kilo CO2 besparen. Dat staat gelijk aan ruim acht miljoen 
kilometer autorijden! Naast een vermindering van de CO2-uitstoot, zorgt het 
hergebruik van textiel ook voor een enorme waterbesparing. Ons waterverbruik 
zit voor 95% in de producten die we kopen. Het maken van een T-shirt kost al snel 
2700 kilo water en de productie van één kilo katoen kost 10.000 liter water. 

Wat mag er allemaal in de textielcontainer?
Onder textiel verstaan we alles van truien, broeken, sokken tot aan lakens, 
gordijnen en stropdassen. 

Wat wel?
P  Kapotte of intacte kleding
P  Schoenen
P  Lakens, kussens en dekens
P  Lappen, handdoeken, theedoeken en washandjes
P  Stoffen en leren tassen
P  Gordijnen en vitrage
P  Petten
P  Riemen
P  Sjaals, handschoenen en mutsen
P  Stropdassen 

Wat niet?
O  Matrassen 
O  Ernstig vervuild textiel
O  Nat textiel
O  Vloerbedekking
O  Tapijten 

Het recyclen van textiel bespaart dus veel geld, CO2-uitstoot en water. Daarom is 
het landelijke doel gesteld om de textielinzameling naar zeven kilo per inwoner 
te verhogen. Helpt u ook mee?

Textielcontainers in Helmond
Wilt u weten waar de textielcontainers bij u in de buurt staan? Kijk dan op de 
kaart bij www.deafvalapp.nl. 

Gewijzigde ophaaldag afval Pinksteren

Op Tweede Pinksterdag wordt er geen afval opgehaald. Dit geldt voor de 
wijken Dierdonk, Rijpelberg en een gedeelte van Helmond-Oost (tussen 
Wethouder van Wellaan en het nieuwe kanaal).

De ophaaldag wordt ingehaald op zaterdag 3 juni. Woont u in een van 
bovenstaande wijken, dan kunt u de grijze container die dag aan de straat zetten. 
Doe dit voor 7.30 uur om te voorkomen dat de vuilniswagen al geweest is.

Oud papier
Op Tweede Pinksterdag wordt er ook geen oud papier opgehaald. Dit geldt 
voor: Burgemeester Krollaan, Dr. Dreeslaan, Dr. Klompélaan, Drs. den Uyllaan, 
Hortsedijk, Medevoort, Mr. Rietkerklaan, Prof. Lieftincklaan, Prof. Oudlaan, Prof. 
Rommelaan, Prof. Schermerhornlaan, Van Someren-Downerlaan. De inhaaldag 
voor deze straten is vrijdag 9 juni. 
Voor het gebied Zuid Oost Stiphout en industrie terrein Schooten wordt de 
inhaaldag voor Oud Papier zaterdag 3 juni.

Twijfelt u? Op DeAfvalApp kunt u zien wanneer bij u het oud papier wordt 
ingezameld. Of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Milieustraat gesloten 
Op Eerste en Tweede Pinksterdag is de Milieustraat de gehele dag gesloten. Op 
vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni is de Milieustraat extra lang open: van 8.30 tot 
17.00 uur.

Gemeente Tweede Pinksterdag gesloten

Op Tweede Pinksterdag (maandag 5 juni) zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

U kunt op die dag de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een 
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl.

Avondopenstelling op woensdag
Omdat de Stadswinkel Tweede Pinksterdag gesloten is, verschuift de 
avondopenstelling naar woensdag 7 juni. Die dag is de Stadswinkel open tot 
19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. Tijdens Pinksteren kunt u uw 
afspraak maken via www.helmond.nl. Hou er rekening mee dat deze avond snel 
vol gepland kan zijn.

Museum Helmond
Museum Helmond is op Eerste Pinksterdag en Tweede Pinksterdag (Kastelendag) 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

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.

21 juni spreekuur
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, De 
Leeuw en De Vries vindt plaats op woensdag 21 juni van 19.30 tot 20.30 uur in 
Woonzorgcentrum De Ameide (Ameidepark 8). 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.
U kunt zich tot en met 14 juni 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. 

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.

Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. 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.



Burgemeester en Wethouders van Helmond 31 mei 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

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.

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Wegafsluitingen Drakenbootfestival

Op zaterdag 3 juni en zondag 4 juni vindt het Drakenbootfestival in 
Helmond plaats. Een krachtmeting van drakenboten in het kanaal tussen het 
Havenplein en Keyserinnedael. Vanwege dit evenement zijn dat weekend in 
het centrum diverse wegen afgesloten.

Van woensdag 31 mei 6.00 uur tot woensdag 7 juni 6.00 uur is afgesloten voor 
alle verkeer:
•  Kanaaldijk N.O. tussen Havenplein en Waardstraat 

Van vrijdag 2 juni 6.00 tot maandag 5 juni 6.00 uur zijn de volgende wegen 
afgesloten voor alle verkeer:
•  Kanaaldijk N.W. tussen Frans Joseph van Thielpark en inrit Nedschroef 
    (Kanaaldijk N.W. 71)
•  Havenweg tussen Kanaaldijk N.W. en Oude Aa
•  Beatrixlaan tussen Christinalaan en Kanaaldijk N.W.
•  Steenweg tussen Kromme Steenweg en Kanaaldijk N.W.

Bereikbaarheid
Bent u inwoner/ondernemer in het afgesloten gebied en wilt u in dat weekend 
weg? Zorg er dan voor dat u uw auto ergens anders heeft geparkeerd. Dit 
geldt ook voor de geparkeerde voertuigen aan de route. Hotel West-Ende en 
parkeergarage Boscotondo zijn bereikbaar via de Eikendreef – Kromme Steenweg. 
De Elzasparkeergarage is bereikbaar via de Torenstraat. Keyserinnedael is 
bereikbaar via de Kanaaldijk N.O. en via de Waardstraat. 

Bestrijding eikenprocessierupsen 

De gemeente bestrijdt al jaren de overlast door eikenprocessierupsen. 
Dat gebeurt zowel preventief als bij meldingen van nesten of overlast. De 
afgelopen weken zijn de eikenbomen in alle wijken preventief bespoten 
tegen de eikenprocessierupsen. Ziet u de komende tijd nesten? Dan kunt u 
dat melden.

Nesten melden
De nesten zijn herkenbaar aan het grijze spinsel dat eromheen gebouwd wordt. 
Hierin zitten de resten van de vervelling met de brandharen. In het zomerseizoen 
worden de rupsen bestreden door ze te plukken of weg te zuigen. Dat gebeurt 
door een gespecialiseerd bedrijf. Ziet u nesten? Dan kunt u dit melden bij de 
gemeente via 14 0492 of via www.helmond.nl. U kunt alle nesten melden, 
ook als ze in particuliere eikenbomen zitten. De gemeente probeert de nesten 
dan binnen een week te verwijderen. Meldingen van eikenprocessierupsen bij 
speelplekken en scholen worden met spoed behandeld. Vermijd zelf elk contact 
met de rupsen en de resten ervan.

Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes 
is te vinden op www.helmond.nl/rupsen en http://milieuleefomgeving.
rivmvoorlichtingscentrum.nl. Voor gezondheidsvragen: GGD, tel. 0900 36 86 868. 

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Lage Dijk 4 18-05-2017  tijdelijk strijdig gebruik 2017-X0510
Wilde Wingerd 1 18-05-2017 aanbrengen stalen balk OLO 2937981

Emmastraat 42 22-05-2017 vergroten woning OLO 2928931

Kanaaldijk N.W. 27A 22-05-2017 maken uitweg OLO 2776006

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

Wolfstraat 70D 18-05-2017 plaatsen overkapping 2017-X0517

hoek Zandstraat -  18-05-2017 maken 2 uitwegen OLO 2986419

1e Indumaweg 

Berkelstraat 21 19-05-2017 plaatsen tuinhuis met overkapping OLO 2987449

Hasselbeemden 18-05-2017 oprichten 8 woningen OLO 2982887

Markt 211 11-05-2017 wijzigen gebruik pand begane grond OLO 2972561

Engelseweg,  22-05-2017 plaatsen salonwagens zomerkermis OLO 2990959

voormalig EHAD-terrein 

Brandevoortse Dreef 22-05-2017 oprichten tankstation OLO 2991255

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

Binnen Parallelweg 2 16-12-2016 bestemming wijzigen naar markthal OLO 2709621 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. 

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Elandlaan 38 23-05-2017  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2855315 D

Milieu (2)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 mei 2017 hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften op 

te stellen voor de inrichting Kemie Groep B.V., gelegen aan Graandijk 7 te Helmond.

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.
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