
Podiumbijeenkomst ‘Omgevingswet’ 21 januari 2019

Dinsdag 21 januari 2020 houdt de gemeenteraad een podiumbijeenkomst 
‘Omgevingswet’. Tijdens deze informatieve avond gaan interessante sprekers u 
meer vertellen over de Omgevingswet en de stand van zaken. 
De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in Wijkhuis De Westwijzer 
(Cortenbachstraat 70). U bent van harte welkom.   

Wat is de Omgevingswet?
In 2021 vervangt de Omgevingswet alle bestaande wet- en regelgeving voor 
de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld wonen, ruimte, infrastructuur en milieu 
en water. Door de bundeling van wetgeving worden de regels duidelijker, 
begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. De nieuwe Omgevingswet geeft meer 
ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor 
ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Programma podiumbijeenkomst 
Tijdens deze informatieve avond komen er verschillende sprekers om u meer te 
vertellen over:
• Het doel van de Omgevingswet.
• De rol van participatie in de Omgevingswet: wat moet, wat mag en wat 

betekent dit voor de raad? En wanneer in 2020 gaat de raad hier inhoudelijk 
over praten?

• Hoe het aspect ‘gezondheid’  een plek kan krijgen in het instrumentarium van 
de Omgevingswet.

Na afloop van de presentaties mag u de sprekers uitgebreid bevragen.

U bent van harte welkom 
Bewoners, organisaties en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
De voorzitter van de avond is Maarten Selten. Wilt u weten welke sprekers 
komen? Bekijk het volledige programma op www.helmond.raadsinformatie.nl.

Cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ 

Hoe handel je als iemand een paniekaanval of depressieve klachten heeft? Veel 
mensen komen weleens in aanraking met psychische problematiek. Vaak weet 
men helaas niet hoe je hier goed mee om kan gaan. Tijdens de gratis cursus 
‘Eerste hulp bij psychische problemen’’ ontvangt u allerlei nuttige informatie 
over dit onderwerp en leert u verschillende vaardigheden.    

Helmond Noord: van 19.00 tot 22.00 uur op donderdag 6, 13, 20 februari + 
5 maart in Wijkhuis De Boerderij. 
Helmond West: van 19.00 tot 22.00 uur op dinsdag 11 en 18 februari + 
3 en 10 maart in Wijkhuis De Westwijzer.

Meer informatie of aanmelden
De cursus is bedoeld voor iedere professional en inwoner van Helmond. 
De cursus is daarnaast gratis. Wilt u meer informatie over de cursus of wilt u zich 
aanmelden? Ga dan naar www.mhfa.nl/helmond. 

Bekendmakingen

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

Kamperfoelie 9 06-01-2020 vergroten woning OLO 4864931

Stiphout Zuid kavel Z15 03-01-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4781495

Gerstdijk 17 06-01-2020 wijzigen  stellingen OLO 4867099

Elbeplantsoen 61 07-01-2020 plaatsen dakkapel OLO 4868653

Ermgardhoek 23 -  06-01-2020 maken uitweg OLO 4866117

Brandevoort, Hazenwinkel, kavel  HZ32

de Kromme Geer 84 07-01-2020 wijzigen woning OLO 4869571

Duizeldonksestraat 44 08-11-2019 wijzigen gevel en inrichting OLO 4423325

Martinalidonk kavel L53  03-01-2020 oprichten woning OLO 4864571

(Liverdonk) 

?

Iedere inwoner van Helmond betaalt 
belasting aan de gemeente. U ontvangt 
de aanslag uiterlijk 31 januari.

Het geld gebruiken we bijvoorbeeld voor de aanleg en onderhoud van wegen, 

riolering en straatverlichting.

Of voor het ophalen van huisvuil, groenafval, papier 

en ook voor onderhoud van sportvelden.

Vragen over de aanslag? Niet eens? Bel ons via 14 0492.

Uw aanslag digitaal ontvangen? 

Dat kan via www.mijnoverheid.nl

U kunt uw aanslag ook via 

automatische incasso betalen.

Meer weten? Bel 14 0492, mail naar belastingen@helmond.nl 

of kijk op www.helmond.nl/belastingen

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

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving 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  Datum vertrek Geslachtsnaam  Datum vertrek

en voorletter(s) en voorletter(s)

J.C.M. Celestijn 24-10-2019 D.P. Szulc 17-12-2019

E.A.A. de Kok 22-11-2019 D.P Szulc 17-12-2019

M.A. Lima Dos Santos 24-09-2019 Ion, L. 04-12-2019

X. Jiang 12-12-2019 Gloudemans, C. 16-12-2019

Kroezen, P.S.J.J. 16-12-2019 Thorskog, V. 16-12-2019

Möger, K. 16-12-2019 Fortes Tavares, L.M. 16-12-2019

Smits, J.G.G.H. 17-12-2019 El Majdoubi, M. 16-12-2019

Tezgel, T. 17-12-2019 Kapela, K.J. 17-12-2019

Öztürk, Y. 17-12-2019 Tonev, K.S. 18-12-2019

Olszweski, B.R. 17-12-2019 Shaikh Omar, M. 17-12-2019

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  Datum vertrek Geslachtsnaam  Datum vertrek

en voorletter(s) en voorletter(s) 

J. Steinbach 23-12-2019 R. Zaeijen 24-12-2019

M. de Greef 31-12-2019 R.T. Korus 31-12-2019

M. Lückger 31-12-2019 P.J.M. Boetzkes 02-01-2020

I. Felsö 02-01-2020 K.W. Goliński 02-01-2020

S.A.H. Roufs 03-01-2020 L.H.J.A. Jacobs 03-01-2020

E. Jacobs 03-01-2020 K.A. Stoyanov 03-01-2020

Sterken, T.F. 08-01-2020 Edoh, A.M. 08-01-2020

Jóźwiak, L. 08-01-2020 Dhr. A. Felder 10-01-2020

N. Chakrouni 10-01-2020 N.M.M. Moke 10-01-2020

S. Moke 10-01-2020 E. Akongo 10-01-2020

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. 

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

het Hool 1A /  06-01-2020 verbouwen winkelpand tot 3 studio’s OLO 4730039

Noord Koninginnewal 11A-11 – Noord Koninginnewal 11 en 11A - Het Hool 1A 

Abendonk 16 07-01-2020 oprichten woning OLO 4778093

Abendonk 41 -  07-01-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4686647

Liverdonk, kadastraal U 7614 

Wevestraat 81 07-01-2020 plaatsen dakopbouw OLO 4773007

Braakweg 37 08-01-2020 maken uitweg OLO 4831175

Laathoeve 44 - Stepekolk  09-01-2020 oprichten woning OLO 4697871

bouwnr. S81, kadastraal U  7115 

Azalealaan 51 09-01-2020 wijzigen voorgevel OLO 4767569

Hof Bruheze 1-2-3-4-5- 09-01-2020 renovatie 5 appartementen, OLO 4630573

15-16-17 oprichten 4 appartementen 

Heistraat 132 10-01-2020 oprichten garage en maken uitweg OLO 4779653

de Kromme Geer 84 13-01-2020 wijzigen woning OLO 4869571

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

Hazewinkel HZ 31 13-11-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4539893

Achterdijk 33 15-11-2019 wijzigen voorgevel plaatsen OLO 4778409

 tussenvloer 

Bruhezerweg 3 -  10-10-2019 oprichten bovenwoning OLO 4604833

Bruhezerweg 3A 

Gasthuisstraat 83 04-10-2019 herbouwen woning OLO 4494595

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

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

oude parkeerterrein Groene 08-01-2020     Snuffelmarkt De Oliemolen 2020-00029

Campus/parkeerterrein Foodcampus   (28 juni 2020) 

Kasteelplein 08-01-2020     10 jaar Jibb+/Beachevents  2020-00033

 (14 t/m 18 september 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.

Onttrekking aan het openbaar verkeer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad 

in zijn vergadering van 3 december 2019 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet 

heeft besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het oostelijk gedeelte van de 

Tunnelovenweg, gelegen op bedrijvenpark Schooten.

Inzage 

Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van dinsdag 21 

januari 2020 gedurende zes weken (tot en met 2 maart 2020)  voor een ieder kosteloos ter 

inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14 0492. 

De stukken worden dan voor u klaargelegd. 

De stukken kunt u ook inzien via www.helmond.nl/onttrekkingwegen. 

Bezwaar maken

Tegen het raadsbesluit kunnen, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 

belanghebbenden gedurende genoemde termijn van ter inzagelegging bezwaar maken bij de 

gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeenteraad van Helmond, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of digitaal via www.helmond.nl/bezwaar). Het bezwaarschrift 

moet voorzien zijn van een dagtekening, de naam en het adres van de indiener, het besluit 

waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden van het bezwaar. 

Als er sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend ook op grond van artikel 8:81 Awb de president van de Arrondissementsrechtbank 

te ’s-Hertogenbosch (postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen. 

Koop- en anterieure exploitatieovereenkomst Rootakkers 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 19 december 2019 met 

Adriaans Groep B.V. (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in 

artikel 6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op de percelen gelegen aan/nabij Rootakkers te Helmond, 

kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie C, nummers 160, 455, 456, 457 en 475 en 

sectie D, nummer 348 (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 kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich 

hiervoor melden bij de receptie.

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 16 januari 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


