
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

Het nut van afval scheiden

Het stimuleren van afvalscheiding is een thema waar gemeente Helmond 
zich actief voor inzet. Uit recente cijfers blijkt dat er door de inzet van 
Helmonders voor het scheiden van afval steeds meer afvalstromen 
hergebruikt kunnen worden. Dit draagt bij aan het behalen van de 
doelstelling van 75% hergebruik van afvalstromen in 2020. 

PMD
Sinds mei 2016 mogen ook metalen verpakkingen en drankkartons in de zak bij 
het plastic. De hoeveelheid aan ingezameld plastic, metalen verpakkingen en 
drankkartons (PMD) is gestegen in 2017. Een stap in de goede richting, want hoe 
meer en hoe beter het PMD wordt gescheiden, hoe makkelijker het wordt om oud 
PMD-afval te gebruiken voor de productie van bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, 
fleecetruien en bouwmaterialen. 

Papier 
Ook de hoeveelheid papier dat in het restafval zit is verminderd in 2017. Oud 
papier en karton dat gescheiden wordt ingezameld is in Nederland namelijk de 
belangrijkste grondstof voor nieuw papier. Tegenwoordig bestaat nieuw papier 
en karton voor ruim 75% uit gerecycled oud papier en karton. Een ander voordeel 
van het recyclen van oud papier en karton is dat er minder bomen gekapt worden 
voor het maken van nieuwe producten.

GFT
Het GFT-afval was in 2017 schoner, waardoor het nog beter kon worden 
hergebruikt. Het GFT-afval uit Helmond wordt naar een compostbedrijf in Deurne 
gebracht waar het wordt verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige compost. Als 
inwoner kunt u die compost in april en oktober gratis ophalen op de milieustraat. 
 
Statiegeld 
De gemeente Helmond heeft zich onlangs aangesloten bij de Statiegeldalliantie. 
Daarin doen de deelnemers een gezamenlijke oproep aan de Tweede Kamer om 
statiegeld in te voeren op kleine PET-flessen en blikjes. Lokaal, landelijk en zelfs 
wereldwijd is zwerfafval een hardnekkig probleem en vormt het een bedreiging 
voor het milieu, dieren en mensen. Het invoeren van statiegeld op kleine PET-
flessen en blikjes levert een grote bijdrage aan de circulaire economie en een 
schone en leefbare omgeving. Bovendien betekent het minder kosten voor  het 
opruimen van zwerfafval, waardoor de lokale lasten kunnen dalen. Dat is dan ook 
voordelig voor de portemonnee van de inwoners. Scheiden loont dus, zowel voor 
de inwoner als voor het milieu. Daarom gaat gemeente Helmond de komende 
jaren aan de slag om inwoners nog meer bewust te maken van het scheiden van 
afval en het zoeken naar de juiste manieren om afval in te zamelen voor de stad. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 3 en 17 april 2018. 
Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden 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 op via 0492 – 587 575
 of via gemeente@helmond.nl.

Installatie nieuwe raadsleden 
op 29 maart 2018

Op donderdag 29 maart is de beëdiging van de 37 raadsleden die van 2018 tot 
en met 2022 onze stad gaan besturen. Dat gebeurt in de raadzaal in Boscotondo. 
Het begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom bij deze bijzondere 
raadsvergadering.

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden ook 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 gemakkelijk de vergadering 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.

Bekendmakingen

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

Kasteelplein 1 15-03-2018 plaatsen 6 vlaggenmasten OLO 3545283

Elzehoutstraat 21 12-03-2018 vergroten garage OLO 3536801

Kromme Steenweg 31 16-03-2018 renovatie pand OLO 3436735

Kanaaldijk N.W. 81 05-03-2018 plaatsen reclame 

Rooseindsestraat 39A 18-03-2018 renovatie voorgevel en dak loods OLO 3549119

Ruwe Putten 3 17-03-2018 oprichten open opslagloods OLO 3547221

Stiphout Zuid,  19-03-2018 oprichten 29 woningen OLO 3539181

De Aardbeivlinder

Gasthuisstraat 68 19-03-2018 maken 2e uitweg OLO 3551105

Rivierensingel  20-03-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3312169

(links naast 727) 

Dierdonklaan 80 21-03-2018 oprichten garage-berging OLO 3558495

Kromme Haagdijk 8 21-03-2018 oprichten dubbele garage OLO 3558339

Dorpsstraat 55 21-03-2018 kappen boom OLO 3556211

Mierloseweg 309 21-03-2018 herbouw loods n.a.v. brand OLO 3558727

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

De Kromme Geer 84  wijzigen kozijn aanbouw OLO 3517775

Entrees Park Goorloop-Noord 16-03-2018 plaatsen landmarks OLO 3515393

en Goorloop-Midden

Braakweg 21 20-03-2018 maken uitweg  OLO 3533893

Bakelsedijk 7 21-03-2018 plaatsen dakkapel OLO 3268435

Berkehoutstraat 5 21-03-2018 vergroten woning met erker OLO 3467195

Hemelrijksestraat 90 21-03-2018 vergroten woning OLO 3464259

Kommavlinder 3 21-03-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3449473

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

Oudartstraat 3 23-01-2018 maken dubbele uitweg OLO 3433695

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. 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Baroniehof 169  29-03-2018 transformeren kantoorgebouw OLO 3097013

  Baroniehof t.b.v. logies arbeidsmigranten

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. 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.

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

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

gemeente Helmond 16-03-2018 56e Kennedymars Someren 2018-01045

  (7 en 8 juli 2018)

Jan van Goyenlaan 1 19-03-2018 Wijkfeest familiedag (8 juli 2018) 2018-01107

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

Helmond 19-03-2018 Helmond Tour (10 juni 2018) 2018-00043

Nachtegaallaan 40 19-03-2018 Knipfestival (29 juni 2018) 2018-00874

Dorpsstraat Stiphout 19-03-2018 Koningsdag (27 april 2018)  2018-00950

Kerkplein Mierlo-Hout 20-03-2018 Koningsdag (27 april 2018) 2018-00951

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 28 maart 2018

Milieu
Burgemeester en wethouders van Helmond maken het volgende bekend:

Op 23 januari 2018 is een aanmeldingsnotitie ingediend voorafgaand aan een aanvraag voor 

een omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking hebben van een asfaltcentrale 

aan de Churchill-laan 202 te Helmond. Beoordeeld is of bij de voorbereiding van het besluit 

omtrent de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Burgemeester en 

wethouders van Helmond hebben besloten dat voor de locatie Churchill-laan 202 te Helmond 

geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.  Het besluit en overige stukken liggen 

vanaf 29 maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 

35 in Helmond. Om de stukken in te zien kunt u vooraf telefonisch (088-3690658) een afspraak 

maken. Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat geen bezwaar en 

beroep open.

Wet bodembescherming (Wbb)
ontwerp besluit ingevolge artikel 29 Wbb juncto artikel 37 eerste lid

Op het bedrijfsterrein aan de Kanaaldijk N.W. 71-73 te Helmond (locatiecode: AA079400095) is 

bodemverontreiniging ontstaan. Het college van B&W van de gemeente Helmond zal de status 

van het geval van bodemverontreiniging formeel vaststellen.

Het College van B&W is voornemens het volgende te besluiten:

1. Op de locatie Kanaaldijk N.W. 71-73 (Nedschroef), kadastraal bekend als gemeente Helmond,

 sectie G, nrs. 449, 1105, 1106, 1636, 1733, 1907, 2363 en 2823, is sprake van een geval van 

 ernstige bodemverontreiniging.

2. De verspreiding van de verontreiniging leidt tot zodanige risico’s dat spoedige sanering 

 noodzakelijk is.

3. Voor 1 januari 2019 moet Nedschroef Helmond B.V. een bodemsaneringsplan ter 

 goedkeuring indienen bij het college van B&W van Helmond en voor 1 juli 2019 moet de 

 sanering zijn gestart.

4. Alle wijzigingen in het gebruik van de bodem op de onder punt 1 genoemde percelen 

 moeten vooraf worden gemeld bij ons college.

Zienswijze

Op de voorbereiding van het besluit is titel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het 

ontwerp besluit kenbaar te maken. Het ontwerp besluit en de daarop betrekking hebbende 

stukken zijn vanaf 21 maart tot 2 mei 2018 in te zien bij team Expertise en Ontwerpen 

gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Tot 2 mei 2018 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerp besluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, p/a team Expertise en Ontwerpen, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (0492) 58 76 30, 

een afspraak worden gemaakt bij team Expertise en Ontwerpen.

Wet bodembescherming (Wbb)
ontwerp besluit ingevolge artikel 29 Wbb juncto artikel 37 eerste lid

Het college van B&W van de gemeente Helmond heeft bodemonderzoek uitgevoerd op het 

voormalige bedrijfsterrein van de firma Van Thiel/Robur aan de Kanaaldijk N.W. (locatiecode 

AA079403407). Het college van B&W van de gemeente Helmond is voornemens de status van 

verontreiniging formeel vast te stellen.

Op grond van de onderzoeksresultaten is het college van B&W voornemens te besluiten:

1. Op locatie Kanaaldijk N.W. 53 (vml.) - Van Thiel/Robur is sprake van een geval van ernstige 

 bodemverontreiniging.

2. Het huidige gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden 

 niet tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Zienswijze

Op de voorbereiding van het besluit is titel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het 

ontwerp besluit kenbaar te maken. Het ontwerp besluit en de daarop betrekking hebbende 

stukken zijn vanaf 21 maart tot 2 mei 2018 in te zien bij team Expertise en Ontwerpen 

gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.

Tot 2 mei 2018 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerp besluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, p/a team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 

5700 AZ HELMOND of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (0492) 58 76 30, 

een afspraak worden gemaakt bij team Expertise en Ontwerpen.

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.

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


