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Preventieve bestrijding 
van de eikenprocessierups 

In april spuiten we de eikenbomen in 
met een biologisch middel. Om zoveel 
mogelijk te voorkomen dat rupsen zich 
ontwikkelen.

De preventieve bestrijding voeren we voornamelijk ’s avonds en ’s nachts uit.
Maar dit jaar ook overdag.

Voor een goede preventieve 
bestrijding moeten de 
omstandigheden optimaal zijn:

• de bomen mogen nog 
niet te veel blad hebben 

• de rupsen moeten al actief zijn

• het moet buiten 
windstil & droog zijn 

Vanwege de 
voorwaarden zijn de 

bestrijdingsdata pas 
kort van tevoren 

bekend.

Benieuwd waar en 
wanneer we de preventieve 

bestrijding uitvoeren? 

Houd dan
 www.helmond.nl/rupsen

 in de gaten.

Milieustraat Helmond: 
alleen bezoeken op afspraak

Vanaf dinsdag 14 april kunt u alleen nog een bezoek brengen aan de milieustraat door 
vooraf een afspraak in te plannen via het digitale afsprakensysteem van gemeente 
Helmond. De gemeente wil met deze maatregel het aantal bezoekers zo goed mogelijk 
proberen te spreiden over de dag. Zo blijft de milieustraat toegankelijk voor de inwoners 
voor wie het echt noodzakelijk is.   

Afspraak maken voor de milieustraat
Kunt u uw bezoek aan de milieustraat echt niet uitstellen? Dan kunt u een afspraak 
maken via www.helmond.nl/afspraak. Na het maken van de afspraak ontvangt u een 
bevestiging via de mail. Het is belangrijk dat u de bevestigingsmail via uw telefoon of 
uitgeprint laat zien aan de medewerker bij de ingang van de milieustraat. Heeft u nog 
vragen over het maken van een afspraak neem dan op werkdagen contact op het Klant 
Contact Centrum van de gemeente via 14 0492.

Enquête effecten van coronacrisis voor 
ondernemers

Het coronavirus raakt niet alleen de gezondheid en het welzijn van inwoners. 
De ingestelde maatregelen om het virus te bestrijden hebben ook ingrijpende gevolgen 
voor vele ondernemers.

Hoe raakt de coronacrisis uw onderneming?
De gemeente Helmond en verschillende belangenverenigingen zien in dat de nog 
lopende crisis grote effecten gaat hebben op de economie, ook in onze stad. Bedrijven en 
ondernemers zijn belangrijk voor onze stad. Bent u ondernemer? Dan kunt u delen hoe 
de crisis uw onderneming raakt via www.helmond.nl/vragenlijst. Uw gegevens worden 
anoniem verwerkt.

Wat doen we met de resultaten?
Zowel de rijksoverheid als de gemeente Helmond hebben al maatregelen genomen om 
ondernemers te ondersteunen. Via de enquête wil de gemeente weten of de maatregelen 
toereikend zijn of dat er nog andere zaken nodig zijn. 

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



Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 28 april 2020 en 12 mei 
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 bij ander bevoegd gezag, 
(provincie Noord-Brabant) (1)

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Helmondsingel 221 07-04-2020 bouwen van een bouwwerk  OLO 4111233

  en realiseren van een scherm

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. 

Voor de volledige publicatie van de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u 

kijken op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx.  

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

Gerstdijk 19 03-04-2020 realiseren van een mezzanine in hal 1 OLO 5070295

Spaanseweg 9 03-04-2020 verbouwing woonhuis OLO 5070789

Prins Clausplein 17 07-04-2020 aanvraag aanbouw bijkeuken OLO 5076391

Kortenaerstraat 31-41 07-04-2020 verbouwen van 1 winkel met 3  OLO 5076651

  bovenwoningen naar 10 appartementen 

Hillendonk 7A 07-04-2020 oprichten woning OLO 5078181

Marktstraat 3A-3 18-02-2020 aanpassen brandcompartimentering 2020-X0216

Houtsestraat 56 10-04-2020 oprichten carport OLO 5086591

Karpaten 47 10-04-2020 plaatsen overkapping OLO 5087389

IJsselplein 20 12-04-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5088437

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

Scheepsboulevard 3 -  20-12-2019 oprichten bedrijfspand OLO 4849601

Scheepsboulevard 5 

Drie Eikenbeemden 5 14-02-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4815795

Burgemeester van Houtlaan  4-02-2020 herontwikkeling kantoorpand naar OLO 4946415

142-144  1 app. en studio’s 

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

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

Hoofdstraat 171 t/m  06-04-2020 oprichten 40 appartementen OLO 4704331

249 oneven  ( voorstadhalte) 

Houtvonkenstraat 2 t/m  07-04-2020 oprichten 10 woningen OLO 4704047

20 even  (voorstadhalte) 

Hazelaar 22 07-04-2020 Kappen boom OLO 4986055

Ameidewal 3B-3 /  08-04-2020 plaatsen installaties op dak OLO 4875151

Markt 56-58-60 

Suikeresdoorn 1 08-04-2020 aanvraag 2e inrit/uitweg OLO 4973939

Wethouder van  08-04-2020 plaatsen carport OLO 5038373

Wellaan 103 

Veestraat 32 - 32A - 32B 09-04-2020 verbouwen winkelpand OLO 4914651

Zonnedauwsingel 2 09-04-2020 vergroten woning OLO 4958239

Prof. Zeemandreef 1 09-04-2020 vergroten woning OLO 5004617

Walenburgweide 8 09-04-2020 plaatsen overkapping OLO 4997927

Mierloseweg 2D -  09-04-2020 transformatie kantoorpand naar OLO 4771299

Mierloseweg 2D 2E 2F 2G 2H  5 appartementen 

Damhertlaan 64 09-04-2020 oprichten woning OLO 4890557

Beugelsplein 3 -  12-04-2020 transformatie horecapand in  OLO 4755309

Beugelsplein 3, 3A, 3B en 3C   4 appartementen

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Markt 213        17-04-2020              29-05-2020                  Vervangen markiezen OLO 4987339

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 

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 onder telefoonnummer 

14 0492). 

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

Deltaweg 201 08-04-2020     Gino van Bree Beachvolleybal  2020-00564

  (27 en 28 juni 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 vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

Datum verzending:

Restaurant De Rozario Markt 213    drank- en horecavergunning 34238193/

07-04-2020

Meer informatie 

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

via tel. (0492) 58 7627 of gemeente@helmond.nl. 

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend 

dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd 

uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):

 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden

   verwijdering verwijdering

Spring, De Beemd (BSO) Wilgehoutstraat 6  201654933 09-04-2020 sluiting locatie

 Helmond

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 enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Basher Omer Hewarshek  02-03-1988

Willems, Z.L.  20-04-1991

Coolen, P.J.A.  17-05-1982

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. 

• 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



• 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 16 april 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.

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  

Boetzkes, P.J.M.  31-08-1954

Tinkelenberg, R.F.  30-09-1956

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Naast de aanwezige laadpaal bij de reeds aangewezen parkeerplaats voor het laden van 

elektrische auto’s, een tweede parkeerplaats aan te wijzen als parkeergelegenheid bestemd 

voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord model E04 

van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende 

locatie: Hamerhoeve. 

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 één dag na publicatie van dit besluit. 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. U kunt uw 

bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl. 

Voorlopige voorziening 

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, 

ook 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 ver-zoek wordt griffierecht geheven.

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. H. Raijmakers, tel. 14 0492.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“transformatie Stationsplein 9 naar 93 appartementen”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 6 april 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 61 dB ten 

gevolge van de Kasteel-Traverse, maximaal 58 dB ten gevolge van het Stationsplein, maximaal 

50 dB ten gevolge van de Stationsstraat en maximaal 68 dB ten gevolge van de spoorweg 

Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning 

“93 appartementen Stationsplein 9”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 16 april 2020 

gedurende zes weken (t/m 27 mei 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. 

Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt 

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

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 17 april 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

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

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 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. 

Kennisgeving wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor

 Ekoplaza, Kromme Steenweg 37 te Helmond.

Het betreft maatwerkvoorschriften om gedurende 24 uur per dag de genoemde winkel te 

bevoorraden.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (7 april 2020) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. 

Kijk hiervoor op www.helmond.nl/bezwaar, of neem contact op met het Klant Contact 

Centrum via tel. 14 0492.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen 

over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout - Rootakkers 
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 Stiphout - Rootakkers met ingang van 17 april 2020 gedurende 

zes weken door een ieder kan worden ingezien. 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.0794.1700BP180053-1000. 

Vanaf 18 maart zijn er in verband met het coronavirus een aantal wijzigingen in de 

dienstverlening. Voor u en onze veiligheid volgt de gemeente de RIVM-richtlijnen op in strijd 

tegen corona. De gemeente adviseert u daarom dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te 

zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, neem dan contact op met de 

Stadswinkel. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492.

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

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken 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 Stiphout - Rootakkers. 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 (0492) 70 2602.

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.

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


