
Deel uw verhaal met de wethouder 

Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een drankje luistert de wijkwethouder 
graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of vriendin mee. 

Overzicht wijkspreekuren
In januari staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Helmond-Noord met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 
 9 januari van 19.30 tot 20.30 uur in De Boerderij (Harmoniestraat 105)
• In Stiphout-Warande met wethouder Van Bree op maandag 21 januari van 
 19.30 tot 20.30 in De Ark (Dorpsstraat 29)
• In Rijpelberg met wethouder Maas op donderdag 24 januari van 19.30 tot 
 20.30 uur in De Brem (Rijpelplein 1)
• In Helmond-West met wethouder Van Dijk op donderdag 24 januari van 
 19.30 tot 20.30 uur in Westwijzer (Cortenbachstraat 70) 

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in 
een andere wijk? Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor de geplande 
wijkspreekuren in februari. 

Inzameling kerstbomen 

In de week van maandag 7 januari tot en met vrijdag 11 januari kunt u uw 
kerstboom aan de openbare weg aanbieden. Voer uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl om te zien op welke dag, in de week van 7 tot en met 
11 januari, de inzameldienst de kerstbomen in uw straat ophaalt. 

Zorg dat u hierbij voldoet aan de volgende voorwaarden:
• maximale lengte 2,5 meter
• aangeboden zonder versiering en pot
• aangeboden aan de openbare weg 

Hoogbouw en De Veste
Woont u in de hoogbouw of in De Veste? Bied uw kerstboom niet in de 
verzamelvoorzieningen of binnenpleinen aan, want de inzamelwagen van de 
kerstbomen kan daar niet komen. Zet uw kerstboom daarom aan de openbare 
weg. Bij de Veste bijvoorbeeld op dezelfde plek als waar het PMD en het oud 
papier normaal gesproken opgehaald wordt. 

Stadswacht wordt Toezicht en Handhaving 

Toezicht en Handhaving. Dat is per 1 januari 2019 de nieuwe naam van de 
Stadswacht. De organisatie wordt per die datum officieel onderdeel van de 
gemeente Helmond. Een goed moment om ook de naam te wijzigen. 

De naam Toezicht en Handhaving is gekozen, omdat deze goed past bij de 
werkzaamheden van de medewerkers, de buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s). Daarnaast gebruiken steeds meer gemeenten de naam Toezicht en 
Handhaving. Gemeente Helmond sluit aan bij deze ontwikkeling.

Contact met Toezicht en Handhaving
Wilt u overlast melden over afval, honden of parkeren, dan kunt u Toezicht en 
Handhaving vanaf 1 januari 2019 bereiken via de gemeente Helmond: 14 0492 of 
vul een meldingsformulier in op www.helmond.nl/veiligheid. Bent u iets verloren 
of hebt u iets gevonden, dan kunt u dat melden op www.verlorenofgevonden.nl.

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



• 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

Raadsvergadering
8 januari 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 8 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 de vergadering gemakkelijk 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:
• 1e wijziging Verordening ondergrondse infrastructuur en Handboek Kabels 
 en Leidingen
• Businessplan Food Tech Brainport 2019
• Bestemmingsplan ‘Brouwhuis-Deltaweg 2.

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:

Broekwal 4 14-12-2018 woningsplitsing OLO 4053069

Vaartsestraat 2 t/m 30 18-12-2018 brandveilig gebruik, blok 2  OLO 4101393

Steenweg 32B 14-12-2018 renoveren en splitsen pand OLO 4090231

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

Kromme Steenweg 35 18-12-2018 vestigen vintage koffiebar OLO 4056785

Helmondsingel 143 18-12-2018 verbouw hoofdgebouw en OLO 3869609

   nieuwbouw stallingsruimte met zoutbuffer 

Geeneind 18 19-12-2018 vergroten woning OLO 4001955

Mozartlaan 9 19-12-2018 verplaatsen uitweg OLO 4091183

Citroenvlinder 13 19-12-2018 oprichten woning OLO 3614693

Betuwehof 93 20-12-2018 plaatsen overkapping OLO 3958431

Markestrijp 50, 50A en 50B 20-12-2018 oprichten demonstratiewoning OLO 3708149

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

Burgemeester van           kamerverhuur en plaatsen privacyscherm OLO 3907155

Houtlaan 168 

Brandevoort Stepekolk,  oprichten woning, maken uitweg OLO 3768027

kavel S81

Stepekolk II, kavels 1 t/m 11 oprichten 11 CPO-woningen, maken uitwegen  OLO 3768229

 (Stepekolk II, IKB V) 

Juttenbeemden oprichten 5 CPO-woningen, maken uitwegen  OLO 3768391

  (Brand II, IKB VI) 

Binnen Parallelweg 26 melding brandveilig gebruik OLO 2046981

Suytkade Fase 2A  oprichten 12 woningen Suytkade Fase 2A OLO 3760735

kadastraal F 1001 

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders 

bekend dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden 

verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden

   verwijdering verwijdering

Buurtouders  Taxusrode 8

Rijk van Nijmegen te Helmond 213853310 01-01-2019    Stopzetting

Buurtouders  Taxusrode 8                          gastouderbureaus 

Eindhoven te Helmond 175065202 01-01-2019            Buurtouders.

Buurtouders  Taxusrode 8                  Bestaande gastouders

Rotterdam te Helmond 171343335 01-01-2019       gaan over

                         naar een ander gastouderbureau.
Burgemeester en Wethouders van Helmond 27 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.

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

Stiphout Zuid, kavel Z2 18-12-2018 realiseren gesloten  OLO 4096845

  bodemenergiesysteem 

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

oude kern Brouwhuis 14-12-2018     carnavalsoptocht Brouwhuis  2018-04840

  (4 maart 2019) 

Markt, Ameideplein,  20-12-2018 Voorjaarskermis 2019

Watermolenwal  (29 maart t/m 7 april 2019) 2018-04908

   

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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.

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


