
Aangepaste openingstijden gemeentelijke kantoren 
rond de feestdagen
Vanwege Kerst en Nieuwjaar zijn de openingstijden van de gemeentelijke 
kantoren gewijzigd. 

Gemeentelijke kantoren met Kerst en Nieuwjaar gesloten 
De gemeentelijke kantoren zijn gesloten op donderdag 19 december vanaf 15.00 
uur, 25 tot en met 27 december en op 1 januari 2020. Dit geldt voor de volgende 
locaties: Stadswinkel, Zorg en Ondersteuning (bezoekadres Zandstraat 94), 
het Stadskantoor en ’t Cour. 

Avondopenstelling Stadswinkel op 30 december
Op maandag 30 december is de Stadswinkel geopend van 12:00 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.

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

Aangepaste openingstijden Milieustraat en 
afvalinzameling december
Vanwege de feestdagen zijn er verschillende wijzigingen van de openingstijden 
van de Milieustraat en afvalinzameling. In dit bericht vindt u een overzicht van 
de bijzonderheden.

Openingstijden Milieustraat  
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 in Helmond is gesloten op:
• dinsdag 24 december na 15.00 uur
• woensdag 25 december
• donderdag 26 december
• dinsdag 31 december na 15.00 uur en
• woensdag 1 januari
Voor de rest van de maand december gelden de standaard openingstijden. 
Namelijk: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
08.30 tot 16.00 uur.

Aangepaste 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. Valt uw standaard ophaaldag op een van deze dagen? Vul dan uw 
postcode en huisnummer in op www.deafvalapp.nl om te zien wanneer de 
inhaaldag plaatsvindt. Let op: de inzameldienst rijdt op inhaaldagen met een 
andere bezetting dan normaal en kan daarom vroeger (of later) bij u langskomen. 
Zet uw container en/of PMD-zak daarom voor 7.30 uur aan de straat. 

Textielcontainers afgesloten 
Vanaf 27 december tot uiterlijk 8 januari zijn de textielcontainers afgesloten 
vanwege de jaarwisseling. Wilt u tijdens deze periode uw kleding inleveren? 
Dan kunt u dit naar de milieustraat (Gerstdijk 1) of de Kringloopwinkel 
(Noorddijk 2) brengen. 

Bekendmakingen

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

Tolpost 7 08-10-2019 transformatie pand OLO 4702849

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

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

Markt 05-12-2019     Nationaal Straatvoetbaltoernooi 2020  2019-03073

  (5 mei 2020) 

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.

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

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

Engelseweg 233 26-11-2019 beperkte milieutoets OLO 4798739

Kamperfoelie 16A 04-12-2019 realiseren gesloten  OLO 4801117

  bodemenergiesysteem

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

Mauritslaan 17 28-11-2019 vergroten woning OLO 4805611

Liverdonk kadastraal U 7614 29-11-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4686647

Ameidestraat 14-16 01-12-2019 verbouwen pand, realiseren  OLO 4808467

  appartementen bovenverdieping 

Panovenweg 33 28-11-2019 vestigen zorgatelier OLO 4795205

Kerkstraat 37 03-12-2019 wijzigen kantoor in  OLO 4813797

  2 appartementen, plaatsen trappenhuis 

Dwergvlasbeek 12 03-12-2019 vervangen garagedeur door  OLO 4814349

  kozijn met deur 

Postelstraat 1 03-12-2019 plaatsen duivenhok OLO 4814111

Vossenbeemd 41 04-12-2019 renoveren voorgevel kantine OLO 4814559

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving:   Nr. Omgevingsloket:

Geldropseweg 43 04-12-2019  bouwwerk brandveilig gebruiken OLO 2969607
 

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). Er kan geen beroep 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.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Slegersstraat 12-12-2019 23-01-2020 aanvraag brandveilig OLO 4586269

2A    gebruiken

Inzage 

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.

Zienswijze 

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

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te 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 Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14 0492).

 

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

Provinciale weg N607  28-11-2019 kappen 1 boom 2019-X1296

(nabij hectometerpaal 1,21) 

Geeneind 12 29-11-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4461063

Ansemhoek 7 02-12-2019 oprichten woning OLO 4441989

Schorfhoeve 1 02-12-2019 verhogen poort OLO 4800967

U.N.O.-weg 5 03-12-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4778729

Dennerode 22 04-12-2019 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 4740211

Nierslaan 21 05-12-2019 plaatsen carport/overkapping OLO 4600849

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 11 december 2019

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.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Jumbo 2e Haagstraat 42 drank- en horecavergunning 34177210/

Supermarkten BV     4-12-2019

Restaurant Panache Markt 209 drank- en horecavergunning 34177210/

Supermarkten BV     4-12-2019

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl. 

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening

Tegen verleende vergunningen kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken. De termijn gaat 

lopen de dag nadat het besluit is verzonden aan de aanvrager (zie datum verzending). 

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar: Postbus 950, 5700 AZ Helmond, of u kunt  dit digitaal 

indienen. Kijkt u hiervoor op www.helmond.nl. Als u een bezwaarschrift indient, wordt het  

besluit niet geschorst. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u wel een voorlopige 

voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA Den Bosch. 

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) Datum vertrek 

A. Van Schijndel  14-10-2019

A. Tarjáni   23-09-2019

R. Richter  23-09-2019

C.L. Hart  29-08-2019

D.Ł. Wilczewski  29-08-2019

H.J.W. Kuypers  05-11-2019

R.W.J. van de beek  05-11-2019

A. Onică  03-09-2019

R. Gergely  01-10-2019

A.A.J. Racz  08-10-2019

V.S.F. Vandermeulen  16-10-2019

R.G.J. van Doren  09-09-2019

B.L. Tunjanan  20-09-2019

S.A. Kuszynska  09-09-2019

J.M. Jóźwiak   30-09-2019

E.A.A. de Kok  22-11-2019

Zienswijzen

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, 5700 AZ 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 tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij op 14 

oktober 2019 van EG Retail (Netherlands B.V.) een verzoek hebben ontvangen om een 

omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken. Het betreft een vergunning voor het in 

werking hebben van een tankstation aan de Engelseweg 200B in Helmond. De intrekking 

betreft de opslag en verkoop van LPG. Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond 

maken tevens bekend dat zij van plan zijn het verzoek in te willigen. 

Inzage 

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

12 december 2019 tot en met 23 januari 2020 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).

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

de Plaetse e.o. 28-11-2019  Dickensnight Brandevoort  2019-02718

  (15 december 2019)

Speelhuisplein 2 28-11-2019  Nieuwjaarsreceptie (6 januari 2020) 2019-02914

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan: Used Parts & Metals B.V., 

Engelseweg 233 te Helmond. Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

voor het inzamelen, opslaan, overslaan, verwerken en verhandelen van metaalschroot en 

metaalhoudende afvalstoffen, OLO-nummer 4798739.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 december 2019 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 een afspraak maken 

via telefoonnummer 088 3690455.

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (3 december 2019) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na 

verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een 

verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat 

er een beslissing is genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 

’s-Hertogenbosch.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Dat verkeersbesluit 1433 wordt ingetrokken. Dat betekent dat De Medevoort en een klein 

deel Burgemeester Krollaan, tussen inrit naar perceel Medevoort 23 en perceel Burgemeester 

Krol-laan 98 middels het verwijderen van de verkeersborden weer het gehele etmaal 

toegankelijk wordt voor motorvoertuigen.

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening 

Indien u bezwaar heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn 

vangt aan met ingang van de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

dient verstuurd te worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar digitaal worden ingediend via 

www.helmond.nl. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. 

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend 

belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige 

voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. E. de Haan, tel. 0492-587585.

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.


