
Digitale opening Burgemeester Geukerspark 
op 17 juni 

Eindelijk is het zover: het burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd 
is het park getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark 
met duizenden planten en diverse boomsoorten en waar De Aa weer zichtbaar 
stroomt. In verband met de coronacrisis vindt de openingshandeling digitaal 
plaats. De openingshandeling is verplaatst naar woensdag 17 juni. Op woensdag 
17 juni kan iedereen vanaf 19:00 uur via de Facebookpagina van gemeente 
Helmond live een kijkje nemen bij de openingshandeling.

Online op de koffie bij de wethouder 

Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de geplande digitale wijkspreekuren. 

Geplande digitale wijkspreekuren
• Brouwhuis & Rijpelberg: woensdag 24 juni van 19.00 tot 20.30 uur 
 met wethouder Maas;
• Helmond-West: woensdag 24 juni van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk;
• Mierlo-Hout: woensdag 24 juni van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Dortmans. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? Dan 
kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, 
mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. 
Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link naar de Teams 
vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online vergadering. 
Aanmelden is mogelijk tot 17.00 uur op de dag van het spreekuur. 

Riool verstopt? Bekijk goed met wie u zaken doet

Als het riool verstopt zit, moet er vaak een rioolontstoppingsbedrijf aan te 
pas komen om het probleem op te lossen. Er zijn bedrijven actief die hier 
achteraf hoge kosten voor in rekening brengen (tot wel 800 euro). Vaak ziet u 
bij de websites van deze bedrijven alleen een telefoonnummer staan, zonder 
adresgegevens. 

Een rioolverstopping is vaak al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat u ook 
nog eens met hoge kosten wordt geconfronteerd, adviseert de gemeente u om 
bij een verstopping contact op te nemen met rioolbedrijven waar de gemeente 
regelmatig mee werkt. Zij hebben bovendien een overeenkomst met de 
gemeente om verstoppingen op gemeentegrond op te lossen:  

• Coppelmans Nuenen 040-283 6043, coppelmans.com
• Van der Velden Eindhoven 040-241 4963, vandervelden.com
• Adriaans Riooltechniek Mierlo 0492-661747, adriaansriooltechniek.nl
• Van Dijk Rioolservice Bakel 0492-552685, vandijkrioolservice.nl

Schakelt u een ander bedrijf in?
Laat ze dan vooraf contact opnemen met de gemeente. Ligt de oorzaak van de 
verstopping bij de gemeente? Dan mogen alleen bovengenoemde bedrijven, die 
een overeenkomst hebben met de gemeente, de verstopping oplossen. 

Wie betaalt de kosten?
Het rioolontstoppingsbedrijf stelt vast waar de oorzaak van de verstopping zit. 
•  Ligt de oorzaak van de verstopping bij uw eigen terrein of in de woning? 
 Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of het doorspoelen van vet, maandverband of 
 andere zaken die u niet door het toilet mag spoelen. Dan moet u het probleem 
 zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 
• Ligt de oorzaak bij de gemeente? Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of een
 boomwortel die is ingegroeid in de leiding. Dan stuurt het rioolontstoppings-
 bedrijf de rekening naar de gemeente. In dit geval mogen alleen 
 bovengenoemde bedrijven de verstopping oplossen. 

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/riool. 

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

Zorg & Ondersteuning  
Helmond

Zo Helmond

Meldpunt psychische zorg
Maakt u zich zorgen over iemand en denkt 
u dat iemand nu nog geen psychische 
hulp heeft? Bel 14 0492, optie 2.

Wat moeten we doen als we iemand kennen die verward 
gedrag laat zien? Het is belangrijk om dat  te melden, 
voordat mensen in problemen komen. Denkt u dat iemand 
(verplichte) ggz zorg nodig heeft? 

U kunt, eventueel ook anoniem, een melding maken door 
te bellen met 140492. 

Meer info? www.helmond.nl/zorgmelding



Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

 
Opiniecommissie Inwoners & Omgeving 
Dinsdag 16 juni, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Transitie visie warmte 0.2
2. Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie en NRD planMER

Adviescommissie Inwoners & Omgeving
Donderdag 18 juni, 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijziging Algemene Subsidieverordening
2. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Brandevoort – Kaldersedijk 3

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via 
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de 
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. 
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de 
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment 
terugkijken. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

V
Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 
23 juni 2020 en 07 juli 2020. Beide 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:

Velhorstweide 20 01-06-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5207551

Sjef van Schaijkstraat 19 31-05-2020 plaatsen rolluiken  OLO 5206983

Reggestraat 20 02-06-2020 aanvraag tuinhuis/afdak OLO 5209465

Spaanseweg 9 02-06-2020 verbouwing woning OLO 5209369

Acacia 19 02-06-2020 uitbreiden woning OLO 5210601

Rooseindsestraat 19 03-06-2020 bouw tijdelijke hal OLO 5213913

Dr.Dreeslaan, kavel 23 05-06-2020 oprichten woning OLO 5221531

Ruwe Putten 3 05-06-2020 huisvesting arbeidsmigranten OLO 5219835

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

Vlamovenweg 20 -  03-06-2020 maken uitweg 8,00 meter OLO 5004305

parkeerterrein T7546 (naast Vlamovenweg 20) 

Leemkuilenweg 3 04-06-2020 maken uitweg OLO 5014379

Gerstdijk 24 - zijde Maisdijk 04-06-2020 maken uitweg OLO 5133119

Aarle-Rixtelseweg 78A 04-06-2020 maken uitweg OLO 5110887

Rijnlaan 91 04-06-2020 vestigen yogastudio OLO 5180449

Schootense Dreef 19B 04-06-2020 het realiseren van een  OLO 4850391

  opleidingscentrum met parkeerplaats

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

Karpaten 47 plaatsen overkapping OLO 5087389

Karpaten 47 verhogen bestaande schutting OLO 5158433

Anterieure exploitatieovereenkomst Vondellaan te Helmond 
Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 02 juni 2020 met Stichting 

“Woonpartners” (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 

6.24 Wro is aangegaan. 

De overeenkomst heeft betrekking op de percelen grond gelegen aan/nabij de Vondellaan, 

Hendrik Herpstraat, Hadewychstraat en Geert Grotestraat te Helmond, kadastraal bekend 

gemeente Helmond, sectie E, nummers 749, 751, 753, 2004, 2199, 2323, 3049 en 3402 (allen 

gedeeltelijk) (het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen 

en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd. 

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich hiervoor 

melden bij de receptie.

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 te registreren van deze personen 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  

Roxs, A.R.J.A.J.  19-12-2000

Deh. S.S.  05-11-1992

Arts, C.A.   29-10-1965

Kołodziej, M.J.  17-04-1998

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  

Murek, P.M.  07-04-1993

Gagatek, P.W.   14-03-1969

Frydryczak, D.   18-02-1994

Frydryczak, L.  27-10-2019

Willems, M.R.H.  10-04-1998

Melzer, R.J.  25-12-1990

Burzyńska, M.   07-03-1995

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. 

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.

• 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 11 juni 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.


