
Plaatsing bladkorven in Helmond 

Vanaf maandag 14 oktober worden er in heel Helmond circa 400 bladkorven 
geplaatst. Daarnaast zet de gemeente extra personeel in met veegmachines en 
bladblazers. U kunt helpen overlast in uw buurt te voorkomen door bladafval 
(geen takken of GFT) in de bladkorven te deponeren.

De bladkorven blijven, afhankelijk van de bladval, tot ongeveer eind december 
staan. Iedere week worden ze minimaal één keer geleegd. 
Op www.helmond.nl/bladkorven kunt u zien waar er bladkorven komen te staan. 

Melden overlast
Heeft u een beschadigde bladkorf gezien of is een bepaalde bladkorf verdwenen? 
Dan kunt u dit melden bij de gemeente door contact op te nemen met het Klant 
Contact Centrum via 14 0492 of door het meldingsformulier openbare ruimte op 
www.helmond.nl/meldpunt in te vullen.

Deel uw mening over (on)veiligheid in uw buurt

Heeft u een mening of idee over (on)veiligheid in uw buurt? Deel het met ons. 
Wie weet bellen we binnenkort bij u aan om te horen wat u vindt. Of kom naar 
de BuurtTent. 

Iedereen in Helmond moet zich veilig kunnen voelen. Een veilige stad is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Iedereen kan op zijn of haar manier een 
bijdrage leveren aan het veiliger en leefbaarder maken van Helmond. Ook u. 
Uw ervaringen en ideeën helpen ons bij ons onderzoek naar wat voor uw wijk 
op het gebied van veiligheid het belangrijkste is. Zodat we, samen met andere 
organisaties, een goede aanpak voor uw wijk kunnen maken.

Allerlei informatie over veiligheid in de BuurtTent
In de BuurtTent kunt u terecht voor allerlei informatie over veiligheid. 
Bijvoorbeeld over hoe u uw huis of auto beter kunt beveiligen tegen inbraken. 
Of hoe een Whatsapp preventiegroep of Buurtpreventieteam kunt starten. 
Ook vindt u er informatie over (ondermijnende) criminaliteit en 
verkeersveiligheid. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.

Meer informatie
Meer informatie over wanneer de BuurtTent bij u in de buurt is, vindt u op 
www.helmond.nl/veiligheid.

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

Gratis compost bij milieustraat in oktober 

U kunt de gehele maand oktober gratis compost ophalen bij de milieustraat. 
U mag één volle aanhanger per keer meenemen. Dit mag u zelf inladen, dus 
vergeet uw schop niet.  

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem 
herstelt. Het GFT-afval uit Helmond wordt naar een compostbedrijf gebracht. 
Het compostbedrijf verwerkt het GFT-afval tot compost en zo besparen we 
afvalverwerkingskosten en het milieu. 

De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond. 
De openingstijden zijn:
• maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur
• en zaterdag 8.30 – 16.00 uur

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 15 oktober 2019 en 29 
oktober 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor 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 via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl. 

Bekendmakingen

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

Vuurvlinder 2 29-09-2019 plaatsen overkapping OLO 4682455

Ruusbroeclaan 131 28-09-2019 plaatsen dakkapel OLO 4682155

Aarle-Rixtelseweg 24 30-09-2019 plaatsen van lichtmasten voor  OLO 4551265

  tennisbanen 1 en 2 

Marktstraat 3 30-09-2019 aangeven brandcompartimentering OLO 4684083



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

Leemkuilenweg 5 29-09-2019 realiseren gesloten  OLO 4683843

  bodemenergiesysteem 

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

Zwanenbeemd 6 27-09-2019 aanpassen voorgevel  OLO 4640279

Schutterslaan 23A 27-09-2019 wijzigen gevel 2019-1007

Coolendonk 8 01-10-2019 plaatsen dakkapel voorzijde OLO 4626453

Rijpelplein 2, 2A, 3, 3A 01-10-2019 wijzigen bestaand bedrijfspand  OLO 4475231

  in 4 woonunits

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

Margrietlaan 42 03-10-2019  vergunning kamerverhuur en  OLO 4494717

  aanleggen uitrit 

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

Houtsestraat 20 plaatsen dakkapel voorzijde  OLO 4615407

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Berkelstraat 33   30-09-2019   plaatsen schaftkeet (5,25m2),  2019-02676

  biobox (1m2) en container (5m2) 

  (3 oktober t/m 20 december 2019) 

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: Hoofdstraat 177-185 (locatiecode AA079408174)

Melder:  Afdeling IBOR van de gemeente Helmond

Datum ontvangst: 10 september 2019

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Dat de voormalige onderdoorgang tussen De Waart 43 en De Waart 44 opengesteld wordt 

 voor al het wegverkeer;

• Het een en ander uit te voeren conform de bestekstekening die bij dit besluit hoort. 

 Dit wordt uitgevoerd op de locatie waar de foto is genomen in de kaartbijlage.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren 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 na die waarop 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. Tevens 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.

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

De Plaetse e.o. 30-09-2019     Dickensnight Brandevoort  2019-02718

  (15 december 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.

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

Grasbeemd 2 /  02-10-2019   Familie Open Dag (5 oktober 2019) 2019-02606 

Varenschut 18

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.

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 9 oktober 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Hoe?
Doosjes: alleen de strips. 
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier. 

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.


