
Feestdagen: milieustraat en ophalen afval

Er komen weer verschillende feestdagen aan! Dat betekent dat de 
openingstijden van de milieustraat wijzigen en dat uw afval op andere 
momenten wordt opgehaald. Hieronder vindt u meer informatie.

 &
Gewijzigde openingstijden milieustraat
• Goede Vrijdag: reguliere openingstijden
• Eerste en Tweede Paasdag: gesloten
• Koningsdag: gesloten
• Bevrijdingsdag: reguliere openingstijden
• Hemelvaartsdag: gesloten, vrijdag na Hemelvaart extra lang open van 
 8.30 tot 17.00 uur
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Kijk voor gewijzigde ophaaldagen van het afval op de website 
www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert, 
krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van alle 
soorten afval. U kunt de afvalapp ook als app downloaden voor op uw 
smartphone of tablet. 

Bekendmakingen

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

Horst 19 05-04-2019 aanbouw, wijziging dakkapel,  OLO 4239773

  gevel (voorzijde)

Vliegenbergdonk 09-04-2019 oprichten 36 woningen, OLO 3744953

7 t/m 15 oneven, Heijdendonk 15,   maken uitwegen (Liverdonk, clusters 9 en 10)

17, 19 en 2 t/m 28 even Loijerdonk 2 t/m 10 even

Abendonk 19 t/m 29 oneven, Lamersdonk 1, 3, 5 

Goedhartdonk 09-04-2019 oprichten 31 woningen OLO 3636663

49 t/m 69 oneven, Weldonk 1,   en maken uitwegen(Liverdonk, cluster 7 en 8)

Ettrodonk 1, 3, 5, Coolendonk 32 t/m 44 even en 11 t/m 19 oneven,

Abendonk 22 t/m 28  even, 

Vliegenbergdonk  09-04-2019 oprichten 27 woningen  OLO 3744853

17 t/m  55 oneven, Loijerdonk 12 t/m 24 (Liverdonk, cluster 9 en 10, bouwblokken b-c-d-e) 

President Rooseveltlaan 53 09-04-2019 wijzigen woning en OLO 4249777

  plaatsen dakkapel ( achterzijde)

Achterdijk 17 10-04-2019 vergroten pand OLO 4109517

Citroenvlinder 9 10-04-2019 oprichten woning OLO 4216883

Deltaweg 2 15-04-2019 verbouwen winkel OLO 4202173

Leeuwenborchweide 57 10-04-2019 gevelwijzing voorzijde OLO 3658571

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

de Callenburgh 2 06-03-2019 verbouwing tot 11 -wooneenheden  OLO 4259808

  op de 3e verdieping 

Mierloseweg 170 04-04-2019 maken uitweg OLO 4328585

Leemkuilenweg 7 04-04-2019 maken uitweg OLO 4328681

Engelseweg 97 05-04-2019 verbouwen woning tot  OLO 4312659

  gasloze woning (modelwoning) 

Kapellerweg 1 05-04-2019 vergroten woning OLO 4331841

Leeuwenborchweide 36 07-04-2019 maken 2e uitweg OLO 4118867

Jan Ettenstraat 1 07-04-2019 oprichten berging OLO 4270435

Jacob van Wassenaerstr 21 05-04-2019 maken uitweg OLO 4330733

naast Kamperfoelie 16 09-04-2019 oprichten woning OLO 4201347

Achterdijk 34 09-04-2019 uitbreiden bedrijfshal, maken uitweg OLO 4336701

Gerwenseweg 9A 08-04-2019 wijzigen bestemming pand OLO 4336103

Steenweg 19 05-04-2019 inpandige verbouwing OLO 4331265

Korendijk 9 10-04-2019 plaatsen tijdelijke tent OLO 4338905

Agaatstraat 15 10-04-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4342233

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

Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

Goede vrijdag (19 april) en Tweede Paasdag (maandag 22 april) zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze 
twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een 
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl.

Avondopenstelling Stadswinkel
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar woensdag 24 april. 
Die dag is de Stadswinkel open tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Tijdens Pasen kunt u uw afspraak maken via www.helmond.nl.

Museum Helmond is geopend 
Museum Helmond is op Goede Vrijdag geopend volgens de reguliere 
openingstijden. Op Eerste Paasdag en Tweede Paasdag is het museum van 12.00 
tot 17.00 uur open.

SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jongeren kunnen in geval van een noodsituatie met 
een jongere contact opnemen met SpoedvoorJeugd via 088 – 0666 999. 
SpoedvoorJeugd is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is 
alleen te bereiken voor crisissituaties.

Glasvezelsafari in Dr.-Knippenbergcollege op zaterdag 
20 april

De wijken Helmond-Noord en Warande krijgen binnenkort glasvezel. Hoogste 
tijd om eens te laten zien wat er allemaal schuilgaat achter de internet- en 
televisieaansluiting in de huiskamer. Daarom organiseert Glasvezel Helmond 
de Glasvezelsafari. Een uniek kijkje voor jong en oud in de wonderlijke wereld 
achter het internet- en televisiesignaal. 

• Wanneer: zaterdag 20 april 2019, 13.00-16.00 uur
• Waar: Dr.-Knippenbergcollege, Nachtegaallaan 40, Helmond
• Entree: gratis

Wat staat er op het programma? 
Bij de safari kunt u zien hoe glasvezel werkt, wat er komt kijken bij de aanleg 
ervan en hoe glasvezel dwars door de stad in uw woning komt. Met live 
demonstraties, testopstellingen en video’s krijgt u een kijkje in de keuken. 
Kinderen kunnen met verschillende doe-activiteiten zelf glasvezel aanleggen. 
Ze verdienen daarmee een traktatie en maken kans op kaartjes voor safaripark 
Beekse Bergen. Ga voor meer informatie naar www.glasvezelhelmond.nl/safari.  

Subsidiemogelijkheden voor verenigingen en 
stichtingen   

Helmondse verenigingen en stichtingen gericht op cultuur, sport, recreatie en 
jongerenwerk kunnen in aanmerking komen voor subsidie bij de Wethouder van 
Deutekomstichting. De stichting kan een helpende hand bieden als financiële 
middelen ontoereikend zijn om een bepaalde aanschaf te kunnen betalen. Al vele 
jaren maakt de Wethouder van Deutekomstichting een wezenlijk verschil voor 
veel Helmondse verenigingen. 

Aanvraag indienen? 
Stuur uw aanvraag uiterlijk vrijdag 17 mei in. Dit kan per post naar: Secretariaat 
van de Wethouder van Deutekomstichting, Postbus 950, 5700 AZ Helmond of via 
het digitale aanvraagformulier op www.helmond.nl/vandeutekomstichting. 

Meer informatie 
Benieuwd welke mogelijkheden er voor uw vereniging of stichting zijn? Bekijk 
dan de informatiefolder op www.helmond.nl/vandeutekomstichting of neem 
contact op met het secretariaat van de Wethouder van Deutekomstichting via 
het telefoonnummer 0492-587441.



• 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 17 april 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.

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

Citroenvlinder 11 18-02-2019 oprichten woning OLO 4215075

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

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Tolpost 8 09-04-2019 realiseren van 3 studio’s OLO 4245797

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

Cacaokade 1 04-04-2019  Ibiza Markt (7 april 2019) 2019-00777

Cacaokade 1 08-04-2019  Foodfestival Cacao aan de Kade  2019-00773

  (22 april 2019) 

Tubapad 6 09-04-2019  Garagesale Helmond Noord  2019-01169

  (Muziekwijk) (25 augustus 2019) 

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.

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

Winkelcentrum Brouwhorst 05-04-2019     Jaarmarkt Winkelcentrum  2019-01324 

  Brouwhorst (15 september 2019) 

de Plaetse 42 24-02-2019     BRANDtastic Dance event  2019-00788

  (29 juni 2019) 

Peeleik 08-04-2019     Brouwhuis kermis  2019-01342

  (18 t/m 21 mei 2019) 

Molenstraat 103 26-03-2019     Turks culturele open dagen  2019-01228

  (20 & 21 april 2019) 

Ameidewal, Markt,  08-04-2019     Zomerkermis 2019 2019-01349

Watermolenwal, Piet Blomplein,  (11 t/m 17 juli 2019)

Burgemeester Geukerspark  

Tubapad 6 22-03-2019     Garagesale Helmond Noord  2019-01169

  (Muziekwijk)(25 augustus 2019) 

Deltaweg 201 10-04-2019     Gino van Bree Beachvolleybal  2019-01388

  (29 en 30 juni 2019) 

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.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een 

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie:  Wevestraat 21 (locatiecode AA079409151)

Melder: Woningstichting Compaen

Datum ontvangst: 27 maart 2019

Categorie sanering: immobiel

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.

een sport beoefenen  op muziekles gaan  

Ieder kind verdient het 
om mee te doen!

Met behulp van het Kindpakket 

kunnen kinderen bijvoorbeeld:

schoolwerk maken 
op hun eigen laptop  
 

deelnemen aan het 
schoolreisje 
 

Bent u of kent u iemand die deze extra 
ondersteuning goed kan gebruiken?

Dien dan een aanvraag in bij 
Stichting Leergeld via: 
www.leergeld.nl/helmond


