
Openingstijden Kerst en Nieuwjaar

Vanwege Kerst en Nieuwjaar zijn de openingstijden van de gemeentelijke 
kantoren gewijzigd. Hieronder ziet u een overzicht van de openingstijden per 
locatie:

Stadswinkel
De Stadswinkel is gesloten van 24 tot en met 26 december, op 31 december en 
op Nieuwjaarsdag. Op de overige dagen is de Stadswinkel geopend van 9:00 uur 
tot 16:00 uur. Op woensdag 2 januari is de Stadswinkel geopend 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 20 december is de gemeente tot 14.30 uur telefonisch bereikbaar. 

Zorg en Ondersteuning (bezoekadres Zandstraat 94)
Zorg en Ondersteuning is gesloten van 24 tot en met 26 december, op 31 
december en Nieuwjaarsdag. Op donderdag 20 december is de balie tot 14.30 
uur geopend en zijn de medewerkers tot 14.30 uur telefonisch bereikbaar. 

Stadskantoor en ’t Cour
Het Stadskantoor en ’t Cour zijn gesloten van 24 tot en met 26 december, op 31 
december en op Nieuwjaarsdag.

Museum Helmond
Museum Helmond is gesloten op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op 2e Kerstdag 
is het museum wel geopend, van 12.00 tot 17.00 uur. 

Wijzigingen afvalinzameling vanwege de feestdagen 

In verband met de aankomende feestdagen zijn er een aantal wijzigingen met 
betrekking tot de afvalinzameling. 

Gewijzigde ophaaldagen huishoudelijk afval 
Op eerste en tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag wordt er geen afval 
opgehaald. Dat betekent dat die ophaaldagen op een andere moment worden 
ingehaald. Vul uw postcode en huisnummer in op www.deafvalapp.nl om te zien 
wanneer de inhaaldag plaatsvindt. In verband met het te verwachte geringe 
aanbod, zal de inzameldienst waarschijnlijk op een eerder tijdstip in uw straat 
inzamelen dan normaal gesproken. De inzameldienst kan al bij u langskomen 
vanaf 7.30 uur in de ochtend. Zorg daarom dat uw container en/of PMD-zak voor 
die tijd buiten staan. 

Aangepaste openingstijden milieustraat 
Bent u van plan om uw afval eind december naar de milieustraat te brengen? 
Houd er dan rekening mee dat de milieustraat op eerste en tweede Kerstdag en 
op Nieuwjaarsdag gesloten is. Op 24 en 31 december is de milieustraat geopend 
tot 15.00 uur. 

Textielcontainers afgesloten 
Van 21 december tot en met 2 januari worden de textielcontainers afgesloten 
vanwege de jaarwisseling. Wilt u gedurende deze periode uw textiel inleveren? 
Dan kunt u het textiel ook naar de Kringloopwinkel brengen (Noorddijk 2). 
De Kringloopwinkel is geopend op 24 en 31 december tot 16.00 uur en van 
27 december tot en met 29 december en 2 januari van 09.30 tot 16.30 uur. 

Extra ophaalservice papier- en vuurwerkafval in januari 
Zit uw papiercontainer na de feestdagen vol? Dan kunt u in januari eenmalig een 
extra doos naast uw papiercontainer zetten. Zorg ervoor dat het extra papierafval 
niet kan wegwaaien. De inzameldienst neemt de doos dan voor u mee. 

Als u vuurwerkafval opruimt dan heeft u de mogelijkheid om eenmalig een 
extra vuilniszak met vuurwerkafval naast de grijze container te plaatsen, mits de 
container vol zit. Bied de extra vuilniszak bij het eerste inzamelmoment van het 
restafval in 2019 aan (dit betreft de data 2 tot en met 5 januari of 14 januari). 
De inzameldienst neemt maximaal één extra zak naast de container mee. 

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

Tips hout stoken
Stook alleen 
droog en 
onbehandeld 
hout dat 
maximaal
7 cm dik is. 
Kloof 
stammen 
die dikker zijn 
dan 7 cm. < 20%

Het vochtpercentage moet minder 
zijn dan 20 %.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Laat minstens één keer per jaar 
uw schoorsteen vegen door een 
erkend vakman.

Maak een houtvuur aan met 
kleine houtjes en steek deze 
van bovenaf aan.

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
dus niet smeulen.

Stook niet bij 
windstil of 
mistig weer. 
Check vooraf 
www.stookwijzer.nu
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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

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Helmond en de 
verkiezing Helmonder van het Jaar 

Ook dit jaar wordt, in samenwerking met Rabobank Helmond, de Helmonder 
van het Jaar gekozen. Dit gebeurt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 
maandag 7 januari. 

Stemmen kan tot 1 januari
Een jury kiest de Helmonder van het Jaar, maar u kunt bepalen wie de 
publieksprijs krijgt. De genomineerden zijn Tommie Niessen, Peggy van de 
Vijfeijken en Aukje Kuypers. 
U kunt stemmen tot 1 januari via www.rabobank.nl/helmond. 

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Helmond
Wanneer:   maandag 7 januari 2018
Inloop:    18.30 uur
Start zaalprogramma 19.30 uur
Waar:    Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, Helmond
Aanmelden:   ja, reserveren (maximaal 2 kaarten) voor het 
   zaalprogramma is verplicht. U kunt zich vanaf 21 
   december aanmelden via www.theaterspeelhuis.nl. 
   Let op: vol = vol dus wees er snel bij. 

Vanaf 21:30 uur is de borrel in de foyer, deze is vrij toegankelijk.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 8 januari 2019 en 
22 januari 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. 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 via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Korendijk,  05-12-2018 kappen 2 bomen OLO 4076927

t.h.v. perceel Z 00862

Abendonk 40 09-12-2018 maken uitweg OLO 4084001

Burgemeester Krollaan 4 06-12-2018 herbouw bijgebouw OLO 4080875

perceel Z 00861 10-12-2018 kappen 2 bomen OLO 4077803

(t.h.v. perceel Z 00857)

Mozartlaan 9 12-12-2018 verplaatsen uitweg OLO 4091183

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

Dorpsstraat 19 07-12-2018 slopen en heroprichten hoofdgebouw OLO 3767877

Aarle-Rixtelseweg 14 07-12-2018 verbouwen kantoorgebouw OLO 3954345

Korendijk,  10-12-2018 kappen 2 bomen OLO 4076927

t.h.v. perceel Z 00862

Burgemeester Krollaan 121 10-12-2018 wijzigen kantoor in woonbestemming OLO 4006969

Automotive Campus 30 10-12-2018 plaatsen tijdelijke zendmast OLO 4066189

Laathoeve 46 10-12-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3883113

Goorwal 8 11-12-2018 vergroten woning 2018-X1155

Achterdijk 25 12-12-2018 oprichten bedrijfspand OLO 3770889

perceel Z 00861  13-12-2018 kappen 2 bomen OLO 4077803

(t.h.v. perceel Z 00857) 

Burgemeester en Wethouders van Helmond 19 december 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.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Automotive Campus 25-10-2018 aanleggen van de ring,  OLO 3982823

  parkeervakken en groenzone en 

  oprichten bruggen, Automotive Campus 

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 

Verlenging beslistermijn Milieu 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij de 

beslistermijn van de aanvraag van Metaal Recycling Park Helmond B.V. aan Korte Beemd 3 voor 

de oprichting van een inrichting voor de opslag van schroot met OLO-nummer 3998507 met 

maximaal zes weken hebben verlengd.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Custom Powders B.V  Grasbeemd 10 Het veranderen van de inrichting waarmee o.a. 

geen perfluorpolymeren meer worden verwerkt.

H.E. van Berlo Heibergweg 1 Het realiseren van een nieuwe loods en jongvee 

stal. Het totaal aantal dieren blijft ongewijzigd.

Jumbo Helmond Wederhof Wederhof 14 Het ombouwen van een Emté supermarkt naar 

een Jumbo supermarkt.

Provinciale Staten stellen Inpassingsplan N279 vast
Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 tussen Veghel en Asten is vastgesteld door 

Provinciale Staten. Een PIP is een soort provinciaal bestemmingsplan. Met het PIP van de N279 

worden de voorgestelde maatregelen voor de bestaande weg en de aanleg van de omleiding 

Helmond planologisch en juridisch mogelijk gemaakt. Van 17 december 2018 tot en met 

28 januari 2019 kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. 

Kijk op de website van provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/N279 voor meer informatie. 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Kaldersedijk 28 20-12-2018     oprichten woning  OLO 3604413

      (ruimte voor ruimte kavel) en maken uitweg 

Beroepschrift 

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. 

Voorlopige voorziening 

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.

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


