
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 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. 

Afvalinzameling in januari 

Inzameling kerstbomen
In de week van maandag 6 januari tot en met vrijdag 10 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 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 

Woont u in 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. 

Extra ophaalservice papierafval 
In december hebben veel huishoudens wat meer papierafval dan normaal 
gesproken vanwege de feestdagen. Zit uw papiercontainer na de feestdagen vol? 
Dan kunt u in januari eenmalig één extra doos naast uw papiercontainer zetten. 
Zorg ervoor dat het extra papierafval niet kan wegwaaien. De inzameldienst 
neemt de doos dan voor u mee. 

Extra ophaalservice vuurwerkafval
Als u vuurwerkafval opruimt dan heeft u de mogelijkheid om eenmalig een 
extra vuilniszak met vuurwerkafval naast de grijze container te plaatsen, mits de 
container vol zit. Bied de extra vuilniszak bij het eerste inzamelmoment van het 
restafval in 2020 aan. De inzameldienst neemt maximaal één extra zak naast de 
container mee.

Gemeentepagina’s vanaf 2020 in De Loop 

Vanaf 2020 verschijnen de informatiepagina’s van de gemeente Helmond enkel 
in weekkrant De Loop. De datum van publicatie in De Loop is vanaf 2020 de 
officiële publicatiedatum. Deze datum moet u aanhouden indien u bezwaar of 
beroep wilt aantekenen tegen een bekendmaking.
Vanwege de kerstperiode verschijnt er in week 1 geen gemeentepagina. 

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 23 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.

Op de koffie bij de wethouder  

Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee 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:
• Helmond-Oost: met wethouder De Vries op maandag 20 januari van 19.30 
 tot 20.30 uur in Wijkhuis De Lier;
• Dierdonk: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 22 januari 
 van 19.00 tot 20.00 uur in Parkzicht;
• Helmond Noord: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 
 22 januari van 20.15 tot 21.15 uur in Wijkcentrum De Boerderij; 
• Binnenstad: met wethouder De Vries op woensdag 29 januari van 19.30 tot 
 20.30 uur in Wijkhuis De Fonkel;
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 30 januari van 19.30 tot 
 20.30 uur in ’t Brandpunt. 

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

Bekendmakingen

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

Margrietlaan 40 04-11-2019 maken uitweg OLO 4548963

Noord Koninginnewal  22-10-2019 verbouwen winkelpand tot 3 studio’s OLO 4730039

11 en 11A - Het Hool 1A 

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

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

Jadestraat 3-5 16-12-2019 realiseren gezamenlijke carport OLO 4811265

Middendijk 5A 16-12-2019 plaatsen koelunit op dak magazijn OLO 4834187

Molenstraat 200 17-12-2019 doorbreken muur OLO 4842391

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

Kloosterstraat 38 13-12-2019 plaatsen carport OLO 4725265

Adriana van den  16-12-2019 oprichten woning OLO 4747793

Dyckestraat 6 

Bosbes 2 16-12-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4651735

Barbara van  16-12-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4753427

Ravenschotstraat 1 

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

     Datum verzending

Mo-Jo Helmond BV Markt 56-60 drank- en horecavergunning 34142328/

19-12-2019

Meer informatie 

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

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

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

Ruwe Putten maken uitweg OLO 4825761

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

Kanaaldijk N.W. 121 17-12-2019 plaatsen keermuur bestaande kelder OLO 4672589

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

Biezenlaan 29 17-12-2019     Kindervakantieweek Brandevoort  2019-03130

  (13 t/m 17 juli 2020) 

Sportpark Espendonk 1 17-12-2019     60 Jarig Jubileum V.V. Bruheze  2019-03132

  (15 t/m 21 april 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.

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

terrein de Zandbergen 13-12-2019  Regionale Scouting Wedstrijden                2019-02826  

(17 t/m 19 april 2020) 

Brouwhuis 18-12-2019  carnavalsoptocht Brouwhuis  2019-02832

  (24 februari 2020)
 

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

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

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.


