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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

Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren? Dan kunt u dat voortaan 
melden op www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt gevonden voorwerpen 
registreren en verloren voorwerpen terugvinden.

Gevonden
Wanneer u iets vindt, hoeft u het niet naar de gemeente te brengen. U meldt 
het eenvoudig op www.verlorenofgevonden.nl. Uw persoonsgegevens zijn alleen 
zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert. Bewaar het gevonden 
voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond. 
Wanneer de eigenaar het voorwerp vindt op dezelfde website, dan ontvangt 
hij via die website uw contactgegevens en neemt hij contact met u op. Neemt 
de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het na de 
wettelijke bewaartermijn van 1 jaar uw eigendom.

Wilt u het gevonden voorwerp toch liever niet zelf bewaren, lever dit dan in 
bij het kantoor van Stadswacht Helmond (Weg op den Heuvel 39). U kunt hier 
terecht van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur 
en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. Uitzonderingen zijn paspoorten, rijbewijzen 
en identiteitskaarten. Deze kunt u inleveren bij de Stadswinkel van de gemeente 
Helmond (F.J. van Thielpark). 

Aanvragen subsidie voor verwijderen asbestdaken

Heeft u een asbesthoudend dak dat 
u wilt verwijderen? Dan kunt u daar 
subsidie voor aanvragen. De landelijke 
‘Subsidieregeling asbestdaken’ is bedoeld 
voor particulieren, bedrijven, non-profit 
organisaties en overheden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland 
verboden. Deze maatregel moet 
gezondheidsproblemen door asbest 
voorkomen. 

Slechte asbestdaken nu verwijderen
Is uw asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de 
gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde 
daken mogen niet tot 2024 blijven liggen. 

Meer informatie
Voor het aanvragen van subsidie kunt terecht op 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken. 
Meer informatie over bijvoorbeeld het inleveren van asbest en de gemeentelijke 
regels vindt u op www.helmond.nl. 

Bekendmakingen

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

Brand 17 25-03-2018 vergroten woning OLO 3564575

Bezemheide (8) /  22-03-2018 oprichten woning OLO 3561163

Heiakker H6

Bakelsedijk 132 23-03-2018 vergroten woning OLO 3479971

Tamboerijnstraat 80 23-03-2018 interne verbouwing OLO 3562361

Sectie F 571, 686, 271,  26-03-2018 nieuwe installatie asfaltcentrale OLO 3536193

Churchill-laan 

Dinkelstraat 14 25-03-2018 vergroten carport OLO 3564591

Schutterslaan 1 22-03-2018 vergroten woning en plaatsen dakkapel OLO 3561351

Mgr. Swinkelsstraat 1 26-03-2018 oprichten garage OLO 3566639

Sectie A, perceelnummer 23-03-2018 oprichten woning OLO 3563335

2101 (Geeneindse Kerkweg) 

Kavel L32, Liverdonk 22-03-2018 maken uitweg OLO 3560189

Kanaaldijk N.W. 67A 23-03-2018 kappen boom OLO 3563041

Emmastraat 21 26-03-2018 kappen bomen OLO 3566003

Dongestraat 17 27-03-2018 vergroten woning OLO 3571165

Kanaaldijk Z.W. 7B 27-03-2018 oprichten podium voor OLO 3570617

  tentoonstellen auto’s

Kasteellaan 6A 28-03-2018 verbouwen pand en plaatsen serre OLO 3573581

Gerwenseweg 43 29-03-2018 plaatsen luchtbehandeling OLO 3542603

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

Vuurvlinder 3 22-03-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3395501

Panovenweg 20 22-03-2018 aanbrengen gevelpanelen OLO 3511097

Diepenbroek-Vaarleseweg 23-03-2018 aanleggen fietspad OLO 3441175

Weg door de Rijpel - hoek 27-03-2018 kappen 1 boom OLO 3512627

Rijpelbergseweg 27-03-2018 onderhoud woningen OLO 3495959

Plesmanstraat, 

Parmentierstraat, Smirnoffstraat,

van Graftstraat, van Weerden Poelmanstraat

Binnendijk 2 - Binnendijk  27-03-2018 oprichten 7 bedrijfsunits OLO 3351519

2, 2A, 2B en 2C 

van Speijklaan 63B 27-03-2018 plaatsen dakkapel (legalisatieverzoek) OLO 3544169

Velhorstweide 8 27-03-2018 vergroten woning met erker OLO 3524469

Panovenweg 12 27-03-2018 plaatsen gevelreclame OLO 3542427

Kanaaldijk N.W. 81 27-03-2018 plaatsen reclame 2018-X0270

Basstraat 1 28-03-2018 maken uitweg OLO 3502779

Maisdijk 12 28-03-2018 oprichten bedrijfsgebouw OLO 3377211
Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Verloren
Iets verloren? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft. 
U kunt op die website ook melden wat u kwijt bent. Als u uw verloren voorwerp 
vindt op de website, dan krijgt u van de gemeente de contactgegevens van de 
vinder.

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/verlorengevonden

Open dag Logeerhuis Plezant

Plezant, het logeerhuis voor mensen met dementie, houdt op 7 april open 
huis. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.

Op 16 april gaat Plezant officieel open. Het logeerhuis is een plek waar 
mantelzorgers hun partner, vader, moeder of vriend naartoe kunnen brengen. 
Zodat zij zelf weer even kunnen opladen. U vindt Plezant aan de Franciscushof 
in Lieshout. Het logeerhuis is een initiatief van Zorgboog in samenwerking met 
onder meer Savant Zorg, de zes Peelgemeenten, de LEVgroep, Zorgcoöperatie 
Gemert en CZ Zorgverzekeraar. Meer weten? Kijk op www.ikkiesvoorons.nl.



• 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

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

Centrum 26-03-2018 Koningsdag (27 april 2018) 2018-00949

Markt 26-03-2018 Food For Care - Eet je Beter 2018-00801

  (16 en 24 mei 2018)

Centrum 26-03-2018 Koningsnacht (26 april 2018) 2018-00869

  gewijzigde aanvraag

winkelcentrum Brouwhorst 26-03-2018 Oranje markt (27 april 2018)  2018-00930

Carat paviljoen Warandepark 27-03-2018 Carat Concerten 2018-00225

  (iedere zondag in de periode van 

  6 mei t/m 30 september 2018 m.u.v. 8 juli 2018)

Proces-verbaal verkiezingsuitslag Helmond
De verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2018 in Helmond is vastgesteld. Deze 

uitslag is op 23 maart 2018 vastgelegd door het centraal stembureau in een proces-verbaal. 

U kunt dit proces-verbaal inzien via www.helmond.nl/verkiezingen 

(menu gemeenteraadsverkiezingen).

Voornemen tot registratie vertrek naar land onbekend
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving 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 

het voornemen het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land 

onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor 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. 

Het formele besluit tot registratie van het vertrek, zal ook op deze wijze worden gepubliceerd.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

Blankers, PAP 09-02-1991

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 vier 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. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een definitief besluit genomen. 

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. Het college van B&W heeft 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

Alberts, MNB 07-01-1982

Os van, BPJ 04-11-1977

Kaygisiz, A 11-06-1995

Karim, H 27-08-1996

Bruin, de VNWF 24-02-1995

Boven, van RHJH 11-04-1991

Bogaard, PJJ van den 14-11-1966

Thijssen, MSDHA 16-05-1996

Berlo van-Rijnsbergen, A 21-01-1955

Adomaitis, E 27-09-1991

Muller, SJH 23-07-1967

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 4 april 2018

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

Statenlaan 93 02-02-2018 vergroten trapgat OLO 3457279

Deltaweg 205 09-02-2018 vergroten schoolgebouw OLO 3228917

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. 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

ASWA BV Zuiddijk 18 De uitbreiding van het bedrijf met een bedrijfshal 

  (opslag) en kantoren.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Brandevoort 4 05-04-2018 verbouwen woonboerderij, OLO 3456691

  afwijken bestemmingsplan 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

0492-587506).

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Binnendijk 2 (locatiecode AA079404025)

Melder:  2Be Vastgoed B.V.

Datum ontvangst: 22 maart 2018

Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

Daniëls & Zn. VOF voor het veranderen van een bedrijf voor metaalrecycling aan de Zuiddijk 

17 in Helmond. De verandering betreft het uitbreiden van het bedrijf met de handel in 

metaalproducten in het naastgelegen pand Zuiddijk 19. De aanvraag is ingekomen onder 

OLO-nummer 3194773.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 

april 2018 tot en met 16 mei 2018 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via 

www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

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

Stiphoutse bossen 25-02-2018 Veldronde Tourclub Stiphout 2018-00770

  (18 november 2018)

de Kluis 1 24-03-2018 Natuurmarkt Helmond (10 juni 2018) 2018-01142

Ringdijk 20 28-03-2018 Feest 90 jaar Lavans (29 en 30 september 2018) 2018-01215

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.


