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• 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

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. Tijdens Koningsnacht is er om middernacht een vuurwerkshow 
in het Havenpark. Meer informatie over het programma in Helmond vindt u op 
www.oranjecomitehelmond.nl en op www.helmondcityevents.nl. 

Wegafsluitingen
Van donderdag 26 april 19.00 uur tot de nacht van vrijdag op zaterdag 27 april 
00.00 uur zijn er in het centrum van de stad diverse wegen afgesloten voor het 
verkeer. Het gaat onder andere Kanaaldijk NW tussen Havenbrug en Frans Joseph 
van Thielpark, Frans Joseph van Thielpark, Steenweg tussen Kromme Steenweg 
en Kanaaldijk NW, Kasteellaan, Kasteelplein, Havenweg en het zuidelijke gedeelte 
van de Ameidewal. De omleidingsroute wordt ter plekke aangegeven. 

Let op: op zaterdag 28 april wordt er op de Kanaaldijk NW tussen de Beatrixlaan 
en de Julianalaan een boom gerooid. De weg wordt hiervoor afgesloten. Fietsers 
en voetgangers worden omgeleid via de Kanaaldijk NO. Voor het overige verkeer 
blijft de wegomleiding van Koningsdag gehanteerd.

In Brouwhuis is op vrijdag het parkeerterrein bij de Montessorischool en tevens 
Overloop tussen het station en Biesbosch 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 Pastoor Elsenstraat 8 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, Zorg & Ondersteuning 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.

Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) 
van uw persoonsgegevens

De gemeente heeft persoonlijke gegevens van alle inwoners in haar 
bevolkingsadministratie opgenomen. Alle gemeenten in Nederland doen dat 
op dezelfde manier op basis van de Wet basisregistratie personen, kortweg BRP. 
Hierin zijn uw adresgegevens, geboortedatum en nationaliteit opgenomen en 
ook gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap, ouders en kinderen, 
overlijden.   

Wie maken gebruik van uw persoonsgegevens?
De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is geregeld in de Wet BRP. 
Overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties kunnen de persoonsinformatie 
bij de gemeente opvragen. Ook worden alle relevante wijzigingen in uw 
persoonsgegevens automatisch naar hen verstuurd. Deze organisaties gebruiken 
de gegevens voor een goede uitvoering van hun (wettelijke) taak. Te denken 
valt aan: Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), notarissen. De gemeente is wettelijk verplicht de 
gevraagde gegevens aan hen te verstrekken. Welke persoonsgegevens zij krijgen 
is bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

In enkele gevallen kunnen ook anderen (derden) verzoeken om de gegevens over 
u aan hen te verstrekken. Dat zijn andere instellingen of personen dan uzelf of 
de bovengenoemde overheidsinstanties. Te denken valt aan: pensioenfondsen, 
stichtingen bevolkingsonderzoek, advocaten, stichting interkerkelijke 
ledenadministratie (SILA), commerciële instellingen of particulieren etc. De 
verstrekking aan derden is ook wettelijk geregeld. Voor bepaalde derden kunt u 
de gemeente verzoeken om geen gegevens te verstrekken. Voorbeeld: wanneer 
de gemeente bijvoorbeeld een verzoek van een particulier of een commerciële 
instelling ontvangt om gegevens over u te verstrekken, dan kan dat alleen met 
uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u al om verstrekkingsbeperking 
heeft verzocht, zal de gemeente een verzoek om gegevens te verstrekken direct 
afwijzen. 

Kunt u verstrekking van uw gegevens voorkomen? 
Geheimhouding van uw gegevens is niet in alle gevallen mogelijk. Daarom wordt 
formeel niet gesproken van geheimhouding, maar van verstrekkingsbeperking.  

Hoe kunt u verstrekkingsbeperking van uw gegevens vragen? 
U kunt op de volgende manieren een verzoek om geheimhouding indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Helmond:
• Via internet: met behulp van DigiD. Ga hiervoor naar www.helmond.nl en 
 gebruik het zoekwoord ‘geheimhouding persoonsgegevens’. Vul het digitale 
 aanvraagformulier in en verstuur het met behulp van uw DigiD
• Persoonlijk: aan de balie van de Stadswinkel. Maak een afspraak via 
 www.helmond.nl. Vergeet bij die afspraak niet een geldig identiteitsbewijs 
 mee te brengen.
• Schriftelijk: stuur een ondertekende brief met het verzoek om 
 verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens en voeg een kopie van een 
 geldig identiteitsbewijs toe. U kunt uw brief sturen: Gemeente Helmond, 
 T.a.v. afdeling Stadswinkel, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Het college zal zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. U ontvangt hiervan 
een schriftelijke bevestiging. Een verstrekkingsbeperking geldt tot het moment 
dat u het verzoek intrekt. Wanneer u verhuist naar een andere gemeente blijft de 
verstrekkingsbeperking van kracht. 
 
Heeft u eerder in een andere gemeente gewoond? 
Als u wenst dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, moet 
u de verstrekkingsbeperking apart aanvragen in deze gemeente(n). 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen en derden wettelijk recht hebben 
op uw persoonsgegevens? Kijk dan op de website: www.wiekrijgtmijngegevens.nl. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Stadswinkel op telefoonnummer 
14 0492. De Stadswinkel is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur tot 17.00 uur.

Werkzaamheden rechtsafstrook 
Burgemeester van Houtlaan naar Molenstraat 
en Kasteel-Traverse

Van maandag 23 april 9.00 uur tot en met woensdag 25 april 16.00 uur zijn er 
werkzaamheden op de rechtsafstrook van de Burgemeester van Houtlaan naar 
Molenstraat en Kasteel-Traverse.   

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om vanaf de Burgemeester van 
Houtlaan rechts af te slaan naar Molenstraat en Kasteel-Traverse. Het verkeer 
wordt omgeleid via Churchilllaan, Engelseweg en Stationsstraat. Ter plaatse is 
een omleidingsroute aangegeven.



• 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

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

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan 
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende 

bestemmingsplannen: 

1.  Stiphout – Geeneind 12. Het betreft het toevoegen van een bouwvlak voor de bouw van 

 één woning. 

2. De Groene Loper II – Zoete Kers (gedeeltelijk). Het betreft het omzetten van maximaal 

 5 appartementengebouwen naar maximaal 2 appartementengebouwen en 

 grondgebonden woningen.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid 

wordt geboden op het moment dat de ontwerpbestemmingsplannen hiervoor gereed zijn en 

ter inzage kunnen worden gelegd. Dit zal dan worden bekend gemaakt in de Staatscourant, 

weekbladen Traverse en De Loop en op de www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke 

bepalingen vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt 

gesteld advies uit te brengen over het voornemen om deze bestemmingsplannen voor te 

bereiden.

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 18 april 2018

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.

Bekendmakingen

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

Sojadijk 1 07-03-2018 installeren nieuwe verwerkingsmachine OLO 3516149

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

Keizerin Marialaan 4 06-04-2018 aanbrengen luchtkanalen, plaatsen reclame OLO 3591813

Kanaaldijk N.O. 16 06-04-2018 brandveilig gebruik OLO 3592559

de Waart fase 2 05-04-2018 renovatie en nieuwbouw (de Waart fase 2) OLO 3587819

Kwartelstraat 2 07-04-2018 vergroten woning OLO 3593539

Vossenbeemd 107 09-04-2018 wijziging brandscheiding OLO 3595669

Overhorst 19 10-04-2018 vergroten woning OLO 3594253

Wilgehoutstraat 6 -  10-04-2018 tijdelijk afwijken bestemmingsplan OLO 3599291

Sportpark De Beemd

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:       Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gasthuisstraat 15 09-04-2018 wijzigen bestemming OLO 3463291

Kanaaldijk N.W. 67A 10-04-2018 kappen boom OLO 3563041

Kaldersedijk 21 10-04-2018 oprichten garage OLO 3542975

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

Centrum 09-03-2018  Blaasfestijn Centrum Helmond  2017-04633

  (30 september 2018) 

Antonianenpad,  09-04-2018  Bierfestival Helmond 2018-00646

gildeterrein St. Antonius Abt (27 mei 2018)  

parkeerterrein De Greef 09-04-2018  Stiphoutse Vlooienmarkt  2018-00918

  (2 en 3 juni 2018) 

 

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

Muziekcafé Helmond,  01-04-2018     Finale bandwedstrijd Oorveeg  2018-01293

Zuid Koninginnewal 39  (21 mei 2018)

Ecozone Brandevoort 05-04-2018     Braverun (16 september 2018) 2018-01334

recreatiegebied  06-04-2018     NK Veldrijden 2019 2018-01338

Berkendonk  (25 t/m 27 januari 2019) 

Sportpark Brandevoort 1 06-04-2018     10 jarig bestaan SV Brandevoort 2018-01360

  (25 en 26 augustus 2018) 

Centrum 09-04-2018     Zomerkermis (5 t/m 11 juli 2018) 2018-01392

Brouwhuis, Peeleik 09-04-2018     Kermis Brouwhuis (5 t/m 8 mei 2018) 2018-01394

Baudevoort 10-04-2018     Straatfeest (25 augustus 2018) 2018-01403

Hortensiapark 10-04-2018     Dodenherdenking (4 mei 2018)  2018-01404

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 

Yuruk, R  15-11-1969

Voornemen tot registratie vertrek met onbekende bestemming 
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). Burgemeester 

en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen 

in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor formeel 

niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor 

overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Adomaitis, A  15-03-2013

Adomaitis, J  04-09-2017

Meulendijks, PJM  10-11-1987

Zienswijze

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Compostmaand: gratis compost bij de 
Milieustraat

In april is het weer compostmaand. Dat betekent dat u deze hele maand gratis 
compost kunt ophalen bij de Milieustraat. Dat mag u zelf inladen, dus vergeet 
uw schop niet mee te nemen. U mag tot één volle aanhangwagen per keer 
meenemen. 

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem herstelt. 
In Nederland zamelen we in totaal ongeveer 1,3 miljoen ton GFT-afval per jaar in. 
Dat verwerken we naar compost en zo besparen we afvalverwerkingskosten en 
het milieu. 

De Milieustraat bevindt zich op Gerstdijk 1 in Helmond. De openingstijden zijn op 
maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur, en op zaterdag 8.30 – 16.00 uur.


