
Oktober compostmaand: 
gratis compost bij de milieustraat

In oktober is het weer compostmaand. Dat betekent dat u deze hele maand 
gratis compost kunt ophalen bij de milieustraat. Dat mag u zelf inladen, 
dus vergeet uw schop niet mee te nemen. U mag tot één volle aanhangwagen 
per keer meenemen. Let op: wilt u gratis compost ophalen bij de milieustraat? 
Vergeet dan niet om vooraf een afspraak te maken via www.helmond.nl/afspraak. 

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem herstelt. 
In Nederland zamelen we in totaal ongeveer 1,3 miljoen ton GFT-afval per jaar in. 
Dat verwerken we naar 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

Op de koffie bij de wethouder 

Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Bezoek dan het 
wijkspreekuur om hierover te praten met de wethouder. 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. 

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u, indien nodig, in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij gebruiken 
bij het maken van beleidskeuzes.

Overzicht wijkspreekuren oktober  
In oktober staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• Centrum: met wethouder Van de Brug op maandag 12 oktober van 19.30 
 tot 20.30 uur in Pand Helmond Marketing (Markt 207);
• Helmond-Noord: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 
 14 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in De Schabbert (Nachtegaallaan 215);
• Dierdonk: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 14 oktober van 
 20.15 tot 21.15 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6); 
• Helmond-West: met wethouder Van Dijk op donderdag 29 oktober van 18.30 
 tot 19.30 in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70);
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 29 oktober van 20.00 tot 
 21.00 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29). 

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. 
De spreekruimtes zijn erop ingericht dat er voldoende afstand kan worden 
gehouden. Heeft u last van gezondheidsklachten, zoals verkoudheid, hoesten 
of koorts? Kom dan niet naar het spreekuur. Woont u in een andere wijk? Ga 
dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een overzicht van de geplande 
wijkspreekuren. 

Start werkzaamheden bij sluis 8 en 9 in 
Helmond 

De sluizen 8 en 9 in de Zuid Willemsvaart zijn inmiddels zo’n 200 jaar oud en 
voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Enkele jaren geleden is besloten 
dat de sluizen vervangen moeten worden. In de aanloop daar naartoe zijn 
diverse onderzoeken gedaan. Sinds vorige week is de aannemer gestart met 
werkzaamheden bij sluis 9 om de oude monding van de rivier de Aa af te 
dammen. Tot 11 november is de aannemer bezig om de damwanden aan te 
brengen. De daadwerkelijke bouw van sluis 8 en 9 start in het voorjaar van 2021. 

Ontwikkelingen volgen via de Bouwapp
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom de vervanging 
van sluis 8 en 9? Volg het project ‘Vervanging sluis 8 en 9 Helmond’ dan via de 
Bouwapp. Hier delen we verschillende updates. U kunt de Bouwapp downloaden 
via de App Store of de Google Play Store. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 13 oktober 2020 en 
27 oktober 2020. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand 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 online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Theo Driessenhof 35A 05-06-2020 brandveilig gebruik OLO 5219689

De Groene Loper,  21-09-2020 oprichten woning OLO 5465585

Zoete Kers kavel 48- /B3 

Tolpost 1 23-09-2020 modernisering telecommunicatie  OLO 5469691

  installatie 

Grasbeemd 28 /  21-09-2020 plaatsen tenten voor opslag OLO 5455245

Waterbeemd 14  materialen 

Vondellaan, Schrijverskade 21-09-2020 oprichten 26 appartementen en  OLO 4973689

  14 woningen 

Dierdonklaan 50 21-09-2020 vergroten woning met aanbouw OLO 5345955

Mathijssenstraat 9 23-09-2020 plaatsen dakopbouw OLO 5377869

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

Sportpark Het Molenven 13-09-2020     HAC Molenvencross (8 november 2020) 2020-01416

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

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



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

Cornetpad 18 21-09-2020 oprichten aanbouw (t.b.v. mantelzorg) OLO 5222519

Baroniehof 212 24-09-2020 tijdelijke huisvesting kindcentrum  OLO 5327897

  de rakt 

Kanaaldijk N.O. 104 23-09-2020 oprichten demo woning ferlem OLO 5288253

Molenstraat 150,  24-09-2020 oprichten appartementen OLO 5339625

150A t/m 150G 

Goorsebaan 1 24-09-2020 oprichten houten schuur OLO 5408327

Veestraat 25 28-09-2020 Wijzigen gevel en handelsreclame OLO 5418925

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

Speelhuisplein 2 25-09-2020  Seizoensopening Theater  2020-01007

  het Speelhuis (2-10 t/m 4-10-2020 ) 

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. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

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

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

Doornpad 1, 3 en 5 29-07-2020 splitsen woning in 3 wooneenheden OLO 5358349

Binderseind 21 04-03-2020 toevoegen bestemming sportschool OLO 5000657

Markestrijp 50, 50A en 50B 11-07-2020 oprichten woning, maken uitweg  OLO 5312853

  3,75 meter 

Veestraat 30 12-08-2020 plaatsen trap en verbouwen naar  OLO 5380003

  4 appartementen 

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

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

Smidsteeg 18 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 5105919

  i.v.m. kamerbewoning 

Reeboklaan 4 plaatsen dakkapel, wijzigen gevel OLO 5384893

Rutkenshoeve 9 plaatsen draagbalk i.v.m. verbouwing  OLO 5402373

Rijpelberg 10A uitbreiding palingkwekerij OLO 5415525

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Antonie van Dijckstraat 1  25-09-2020 aanvraag aanleggen uitweg OLO 5445771

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Theo                    02-10-2020              13-11-2020                brandveilig gebruik OLO 5219689

Driessenhof 35A                       

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.

Zienswijzen indienen

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).

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

In het kader van een pilot met zelfrijdende minibussen (project FABULOS) diverse tijdelijke 

verkeersmaatregelen op de route tussen Brandevoort station en de Automotive Campus te 

treffen in de periode tussen 15 oktober 2020 en 31 maart 2021. Het gaat hier om maatregelen 

zoals een verbod stil te staan, verlaging maximale snelheid, wijziging van voorrang op 

kruispunten, realisatie bushalten en instellen van geslotenverklaringen.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. 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. 0492-58 7588.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening 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 

besloten het vertrek van deze personen te registreren 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 enzovoort.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Meijers, L.J.J.  12-09-1998

Keeris, J.K.   08-06-1990

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening 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 enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Purmalis, K.  17-05-1987

Haazen, N.E.A.A.   10-03-1983

Kaczyńska, M.L.  04-09-1987

Antkiewicz, G.  17-02-1973

Piotrowski, K.   29-01-1987

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. 

Vastgesteld bestemmingsplan Stiphout – Rootakkers    
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 22 september 2020 het bestemmingsplan 

Stiphout - Rootakkers heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 2 

oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 50 

grondgebonden woningen mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP180053-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien in verband met de coronamaatregelen. Wanneer u toch 

graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact 

opnemen met 14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep en voorlopige voorziening 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 5 oktober 2020 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• 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

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 1 oktober 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Ontwerpbestemmingsplan Centrum II-Kanaalzone-Oranjekade
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan “Centrum II-Kanaalzone-Oranjekade” met ingang van 2 oktober 

2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Omschrijving plan

Met de ontwikkeling van de locatie “Centrum II-Kanaalzone-Oranjekade” wordt een impuls 

gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van een groot plangebied in het noordwestelijk 

centrumgebied van Helmond, grofweg omsloten door de wegen Kanaaldijk Noord-Oost, 

Oostende, Waardstraat en Torenstraat. Na realisatie van de plannen zal er aan de Kanaalzijde 

een hoogwaardige woonlocatie met 265 woningen ontstaan. In het middengebied zal de 

bestaande AH XL een modernere uitstraling krijgen, terwijl ook het bestaande parkeerterrein 

opnieuw zal worden ingericht. Het gebied rondom de watertoren zal worden ingericht tot een 

openbaar park, waarin ook de watergang als schakel in het terugbrengen van “De Gulden Aa’” 

een prominente plek zal krijgen.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP200011-1000. Wij adviseren u dit 

ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien in verband met de coronamaatregelen. 

Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. 

U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492. 

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken, lopende van 2 oktober 2020 tot en met 12  

november 2020, kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen 

bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling 

Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: 

zienswijze bestemmingsplan “Centrum II-Kanaalzone-Oranjekade”. Mondelinge zienswijzen 

kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden 

gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 14 0492.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

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

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Torenstraat 1 - parkeerterrein (locatiecode AA079403424)

Melder: Tritium Advies B.V.

Datum ontvangst: 21 september 2020

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Centrum II-Kanaaldijk-Oranjekade”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan “Centrum II-Kanaaldijk-Oranjekade”. Deze waarden 

bedragen maximaal 61 dB ten gevolge van het Oostende en maximaal 55 dB ten gevolge van 

de Kanaaldijk Noord West.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen ca. 265 woningen zoals deze wordt 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Centrum II-Kanaaldijk-Oranjekade”.

Inzage 

Met ingang van 2 oktober 2020 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 

onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. 

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, 

p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: 

zienswijze Wet geluidhinder BP “Centrum II-Kanaaldijk-Oranjekade”. Mondelinge zienswijzen 

kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden 

gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

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.


