
Parkeren met parkeervergunning alleen nog op 
kenteken 
 
Vanaf 1 april 2020 wijzigt er iets in het parkeren met een parkeervergunning 
binnen de gemeente Helmond. De parkeerpasjes om te parkeren komen vanaf 
die datum te vervallen. De gemeente handhaaft vanaf dat moment alléén nog op 
kenteken en dus niet meer op de parkeerpasjes. Deze manier van nummerplaten 
controleren is mogelijk door de nieuwe scanauto’s van de handhavers. 
Vergunninghouders hebben hierover een brief ontvangen. Meer informatie is te 
vinden op www.helmond.nl/parkeren onder ‘parkeervergunning of -abonnement’. 

Raadsvergadering
17 maart 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 maart aanstaande in de raadzaal 
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering 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

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024;
• Middelen project herhuisvesting EDAH Museum en Orgelmuseum; 
• Visie zonnevelden en zonedaken Helmond 2020. 

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

Bekendmakingen
 

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

Dapperslaer 10 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 4935897

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

Volderhof 96 02-03-2020  bouwen carport OLO 4898041

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hortsedijk 69 02-03-2020  wit keimen woning OLO 4967495

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

Hazelaar 14 28-02-2020 vergroten woning OLO 4988787

Markt 213 27-02-2020 vervangen markiezen OLO 4987339

Citroenvlinder 2 01-03-2020 maken uitweg OLO 4991607

Warandelaan 19 02-03-2020 vervangen inrit en verplaatsen  OLO 4989355

  lantaarnpaal 

De Ruwe Putten, kavel B 4335 03-03-2020 plaatsen tijdelijke woning OLO 4970147

Walenburgweide 8 03-03-2020 plaatsen overkapping OLO 4997927

Suytkade fase 2A 04-03-2020 oprichten 18 woningen OLO 4946231

Azalealaan 51 03-03-2020 wijzigen uitweg van 4 naar 6 meter OLO 4335543

Lindehof 34 04-03-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4999339

Zoete Kers 4 04-03-2020 veranderen/verbreden uitweg OLO 5000007

Suytkade fase 2B 05-03-2020 oprichten 14 woningen OLO 4787673

Westerzandweide 2 04-03-2020 oprichten berging OLO 4941601

van Swietenstraat 16 04-03-2020 vergroten woning met erker OLO 4995391

Gerwenseweg 25 04-03-2020 wijzigen raamkozijn in voorgevel OLO 4995333

Zoete Kers 4A 05-03-2020 veranderen/verbreden uitweg OLO 5001021

Binderseind 19-21 04-03-2020 wijzigen bestemming t.b.v. leisure OLO 5000657

Breedijk 05-03-2020 maken uitweg  OLO 5002689

Vlamovenweg 20 -  06-03-2020 maken uitweg  OLO 5004305

parkeerterrein T7546 (naast  Vlamovenweg 20) 

Wolfstraat 25B 05-03-2020 kamerverhuur OLO 5002679

Kasteel-Traverse 1 06-03-2020 verbouwen pand OLO 4957473

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

Montgomeryplein  02-03-2020  onderhoud 52 woningen annawijk  OLO 4886021

13-15-17-19-21-23-25-27-29  

Norbertijnenstraat 1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-18-20-22- 24-26  

Postelstraat 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 

Zandstraat 112-114-116-118-120-122-124A-124B 

kadastraal L 2688 03-03-2020 verwijderen 4 stobben OLO 4979209

Hortsedijk 81 04-03-2020 kappen 1 boom OLO 4974203

Rikkersdonk 7 05-03-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4758011

Baroniehof 135 05-03-2020 kamerverhuur OLO 4949175

Zoete Kers 4A 06-03-2020 veranderen/verbreden uitweg OLO 5001021

Schubertlaan 15 06-03-2020 vergroten woning OLO 4969463

Zoete Kers 4 06-03-2020 veranderen/verbreden uitweg OLO 5000007

Kamperfoelie 9 06-03-2020 vergroten woning OLO 4864931

Aarle-Rixtelseweg 14 09-03-2020 plaatsen reclamebord OLO 4889045

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

Dorpsstraat 58D- 17-02-2020     Koningsdag Stiphout 2020  2020-00288

Dorpsstraat  (27 april 2020) 

Wethouder van Wellaan 79 17-02-2020     Dodenherdenking (4 mei 2020) 2020-00289

Brouwhorst 10 -  08-02-2020     Koningsmarkt Brouwhorst 2020 2020-00225

omgeving W.C. Brouwhorst  (26 april 2020) 

Markt 28 - Markt,  11-02-2020     Voorjaarskermis Helmond 2020 2020-00251

Markstraat en Ameidestraat   (27 maart t/m 5 april) 

Montgomeryplein 6 03-03-2020     Oliemolense Snuffelmarkt  2020-00363

  (20 september 2020) 

Hoogeindsestraat 24 03-03-2020     Oliemolense Snuffelmarkt  2020-00366

  (17 mei 2020) 

Varenschut 25 20-02-2020     Multi Bier Xperience  2020-00314

  (29 & 30 maart 2020) 

Helmond Centrum 04-03-2020     Helmond Live (21 mei 2020) 2020-00373

Cacaokade 1 05-03-2020     Ibiza Markt (19 april 2020) 2020-00377

Oostende 161A -  20-02-2020     Circus Freiwald (4 t/m 17 mei 2020) 2020-00316

parkeerterrein Torenstraat 

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



• 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

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

Kamperfoelie 9 06-01-2020 vergroten woning OLO 4864931

Deurneseweg 11 10-01-2020 verbouwing hogeschool de kempel OLO 4847607

Mahoniehoutstraat 64 28-11-2019 vergroten woning met erker OLO 4803803

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

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Kaldersedijk 2  12-03-2020 23-04-2020 oprichten woning en  OLO 4885269

    maken uitweg

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning 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

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 TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via  telefoonnummer 14 

0492).

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “woning Kaldersedijk 2”

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 de omgevingsvergunning woning Kaldersedijk 2. Deze waarde bedraagt maximaal 

52 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Geldropseweg.

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 12 maart 

2020 gedurende zes weken (t/m 22 april 2020) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt 

uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen

Binnen een 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 Kaldersedijk 2. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag 

tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen naar telefoonnummer 

14 0492.

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 enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Kazaniecki, P.K.   15-06-1982

Konings, A.   25-11-1976

van den Akker, M.  14-10-1972

Bzadawka, W.M.  09-03-1964

Sokołowski, D.  12-04-1996

Samuel Afewerki Kafel  07-02-1993

Węglińska, Z.I.  07-10-1992

Wasik, D.E.  02-11-1987

Huynh, T.T.  04-04-1967

van den Broeck, A  08-03-1958

De Vries, K.  08-06-1990

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving 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 enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Olejnik, J.K.  08-04-1994

Kavaļausks,J.   24-12-1993

Chapevova, Y.  09-09-1988

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, 5700AZ 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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 12 maart 2020

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

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Tap of scan
waar je veilig en gratis

je fiets kunt stallen


