
Stadswinkel gesloten op vrijdag 24 juli 
vanaf 13.00 uur

De Stadswinkel is op vrijdag 24 juli vanaf 13.00 uur gesloten in verband met 
technisch onderhoud aan diverse systemen. Wilt u uw rijbewijs of paspoort 
ophalen of een afspraak maken? Dan kunt u dit op vrijdag 24 juli voor 13.00 uur 
doen. 

Vrijdag 24 juli na 13.00 uur kunt u: 
• De gemeente wel telefonisch of per mail bereiken tot 17.00 uur via 14 0492 
 of gemeente@helmond.nl; 
• Online een afspraak maken bij de gemeente;
• Een melding maken van overlast. 

Fotografie Pressvisuals.com

Huis energiezuiniger maken? 
Vraag de Duurzaamheidslening aan

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een beter milieu? Dat kan met de Duurzaamheidslening van de 
gemeente Helmond.

Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die altijd eerst geld 
kost. Om u daarin tegemoet te komen is er de Duurzaamheidslening. Een lening 
tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen in en 
aan uw woning financiert. De duurzaamheidslening kan bijvoorbeeld worden 
gebruikt voor zonnepanelen, een zonneboiler, warmtepomp, dakisolatie, vloer- of 
bodeminstallatie. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. 
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.

Voorwaarden en meer informatie
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening en op 
www.svn.nl (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). 

Bekendmakingen
 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Speelhuisplein 2 06-07-2020     Seizoensopening Theater  2020-01007

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

 

Probeer niet te krabben of wrijven. 

Geef bij uw melding duidelijk de locatie van de boom aan.

Melding maken van 
een nest met 
eikenprocessierupsen

U kunt een melding maken via 
www.helmond.nl/meldpunt. 
Kies voor ‘ongedierte’ en dan ‘eikenprocessierups’.

U kunt uw melding ook telefonisch 
doorgeven via 14 0492.

Geef bij uw melding duidelijk de locatie van de boom aan.

Het is voldoende om één keer een melding te maken van een nest van 
eikenprocessierupsen in een bepaalde boom.

 We geven de volgende locaties prioriteit: 
 fietspaden, scholen en 
 speeltuintjes.

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



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

Malcushoeve kavel S 78 03-07-2020 oprichten woning OLO 4943819

Hofstad 10 05-07-2020 vergroten woning,  OLO 5295819

  plaatsen zwembad 

Scheerderhof 21 05-07-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5295453

Kanaaldijk N.O. 104 02-07-2020 oprichten demo woning ferlem OLO 5288253

Roggedijk 4 02-07-2020 plaatsen tijdelijke cabines (kantine) OLO 5280737

Wesselmanlaan 48 05-07-2020 wijzigen uitweg OLO 5295455

Stiphout sectie A  05-07-2020 kappen 6 bomen OLO 5295845

perceelnr. 1514 

Markt 46-48 07-07-2020 verbouwen winkel en oprichten  OLO 5300149

  5 appartementen 

Ringdijk 16 07-07-2020 plaatsen overkapping OLO 5299985

Mr. Stikkelplein  06-07-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 5296029

kadastraal T 5871 en T 6685 

Stepekolk, Lobbenhoeve,  08-07-2020 oprichten woning OLO 5178649

kavel S 69 

Lucas Gasselstraat 25 07-07-2020 verbouwen woning  OLO 5301677

  (zonder bedrijfsruimte) 

Breedijk 10 09-07-2020 vergroten industriehal  OLO 5305573

  (verplaatsen wellness world) 

Aarle-Rixtelseweg 36 10-07-2020 vergroten woning OLO 5016867

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

Dircxken van  06-07-2020 plaatsen overkapping OLO 5288815

Meghenstraat 12 

Citroenvlinder 13 06-07-2020 verbreden uitweg OLO 5174499

Gerstdijk 19 06-07-2020 automatisch opslagsysteem  OLO 5128471

  (autostore) 

Goorwal 28 06-07-2020 vergroten woning OLO 4958861

Engelbrechthoek 4 07-07-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5174561

Celenhoek 2 07-07-2020 oprichten woning (tweekapper) en  OLO 4960487

  maken uitweg 

Acacia 25 07-07-2020 verbreden inrit OLO 5245937

Celenhoek 4 07-07-2020 oprichten woning (tweekapper) en OLO 4960365

  maken uitweg 

Coendersberglaan 48 08-07-2020 vergroten woning OLO 5182695

Smidsteeg 18 09-07-2020 aanbrengen balkon OLO 5095349

Rayse Hei 1 09-07-2020 oprichten van een bijgebouw OLO 4620489

Kortenaerstraat 31, 31A,  09-07-2020 verbouwen van 1 winkel met 3 OLO 5076651

33, 35, 35A, 37, 39, 39A, 41  bovenwoningen naar 10 appartementen

en Piet Heinstraat 48  

Janssenstraat 8 10-07-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5269333

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

Breedijk 13 07-07-2020 oprichtingsvergunning OLO 5300353

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

Gerstdijk 19 29-04-2020 automatisch opslagsysteem  OLO 5128471

  (autostore) 

Geeneindseweg 3 16-05-2020 wijzigen gevel en plaatsen hekwerk OLO 5172281

Kromme Steenweg 31 29-05-2020 wijzigen bovenwoning OLO 5203603

Engelbrechthoek  09-03-2020 oprichten 21 woningen en OLO 5008745

49 t/m 63 oneven  maken uitweg 

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

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 

Talentrijk –  Betuwehof 10  172736900 24-08-2020 Kinderen gaan naar bestaande 

Betuwehof Helmond   locatie Talentrijk - Theo

    Driessenhof. Locatie Betuwehof  

    komt daarmee te vervallen.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting: Locatie:    Omschrijving melding:

Friedi Slegers B.V. Lage Dijk 28 C Het in gebruik nemen van een hal voor 

de opslag van goederen.

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  

Zuliani, A.  27-07-1996

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

Vierbergen, T.  29-10-1993

El Maadori, S.   03-02-1992

Elmoussaoui, Y.  04-03-1984

Van Stiphout, F.J.C.  12-01-1983

Klonowski, Ł.  08-03-1986

Smulders, H.J.R.M.   07-06-1953

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  

Abusomwan, A.O.   21-02-2001

Steevens, C.   01-09-1975

Sabacký, Z.   21-10-1979

Basiak, J.M.   18-01-1996

Kozłowski, B.M.   18-09-1987

El Bakali, T.    21-01-1992

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 16 juli 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.

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


