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• 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

Gewijzigde dienstregeling openbaar vervoer 
in Helmond
Met ingang van 3 januari 2021 wijzigt de dienstregeling van het Openbaar 
Vervoer in Brabant. Dat betekent dat sommige routes of tijden anders worden. 
Per ingang van 1 januari 2021 rijdt lijn 24 Eindhoven CS – Helmond bijvoorbeeld 
niet meer in de avonduren. Dit is helaas een gevolg van minder reizigers door 
de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen van de Rijksoverheid. Ook is 
besloten om te stoppen met de vervoersdienst Bravoflex. Een alternatief vervoer 
van deur tot deur is de Taxbus, waar alle inwoners van Helmond gebruik van 
kunnen maken. Daarnaast gaan er vier extra buslijnen rijden. 

Bravoflex stopt, vier buslijnen erbij
Na een tweejaarlijkse testperiode is regionaal besloten om de vervoersservice 
Bravoflex vanaf 1 januari 2021 niet langer meer aan te bieden. Ter vervanging 
van Bravoflex rijden er in Helmond vanaf 1 januari weer vier extra stadslijnen. 
Deze lijnen rijden op werkdagen met een 8-persoons busje. Het gaat om buslijn 
52 (Rijpelberg - Station), buslijn 53 (Straakven - Station), buslijn 54 (Brouwhuis - 
Station) en buslijn 55 (Stiphout - Station). Kijk voor de actuele dienstregeling op 
www.hermes.nl.

Meer vormen van openbaar vervoer in Helmond
Naast verschillende buslijnen is Helmond ook uitstekend bereikbaar per trein 
vanuit één van de vier treinstations. Kijk voor het totaaloverzicht van openbaar 
vervoersmogelijkheden op www.helmond.nl/openbaarvervoer. Hier kunt u ook 
doorklikken naar de verschillende vervoerders voor meer informatie en de actuele 
dienstregelingen. 

Aangepaste openingstijden Milieustraat en 
afvalinzameling december
Vanwege de feestdagen zijn er verschillende wijzigingen van de openingstijden 
van de Milieustraat en afvalinzameling. In dit bericht vindt u een overzicht van 
de bijzonderheden.

Openingstijden Milieustraat  
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 in Helmond is gesloten op:
• Donderdag 24 december vanaf 15.30 uur
• vrijdag 25 december
• zaterdag 26 december
• donderdag 31 december vanaf 15.30 uur
• vrijdag 1 januari 2021

Voor de rest van de maand december gelden de standaard openingstijden. 
Namelijk: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 08.30 tot 16.00 uur. Wilt u de Milieustraat bezoeken? Maak dan een afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak. 

Aangepaste ophaaldagen huishoudelijk afval
Op eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag wordt er geen afval opgehaald. Dat 
betekent dat die ophaaldagen op een andere moment worden ingehaald. Valt uw 
standaard ophaaldag voor afval op vrijdag? Vul dan uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl om te zien wanneer de inhaaldag plaatsvindt.

Let op: de inzameldienst rijdt op inhaaldagen met een andere bezetting dan 
normaal en kan daarom vroeger (of later) bij u langskomen. 
Zet uw container en/of PMD-zak daarom voor 7.30 uur aan de straat. 

Aangepaste openingstijden gemeentelijke 
kantoren rond de feestdagen
Vanwege Kerst en Nieuwjaar zijn de openingstijden van de gemeentelijke 
kantoren gewijzigd. 

Gemeentelijke kantoren met Kerst en Nieuwjaar gesloten 
De gemeentelijke kantoren zijn gesloten op donderdag 17 december vanaf 16.00 
uur, op 25 december (1ste Kerstdag) en op 1 januari 2021. Dit geldt voor de 
volgende locaties: Stadswinkel, Zorg en Ondersteuning (bezoekadres Zandstraat 
94), het Stadskantoor en ’t Cour.

Balie Zorg & Ondersteuning 
De balie bij Zorg & Ondersteuning (Zandstraat 94) is gesloten van 28 december 
tot en met 1 januari 2021. Zorg & Ondersteuning is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 14 0492, optie 2. 

Haal meer energie uit uw huis
Nu de dagen korter en kouder zijn en iedereen veel thuis is, is het zinvol 
om energie te besparen. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn. Met kleine 
energiebesparende maatregelen kunt u uw energierekening al verlagen. 
Dus doe mee en haal meer energie uit uw huis met de actie van gemeente 
Helmond en Energiehuis Helmond. 

Heeft u een eigen woning in Helmond? Dan kunt u een gratis energieadvies 
krijgen van een onafhankelijk energiecoach van het Energiehuis. De energiecoach 
kijkt samen met u naar uw energieverbruik en de mogelijkheden om energie te 
besparen. Dat kan gaan om eenvoudige maatregelen zoals het juiste gebruik 
van uw cv, het aanbrengen van radiatorfolie of het besparen op verlichting. 
Maar de energiecoach kan ook adviseren over grotere maatregelen zoals isolatie 
of zonnepanelen. Bij het advies ontvangt u ook de energiebespaarbox met 
gratis ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie, een douchetimer en veel handige 
bespaartips.  

Meld u aan voor het gratis energieadvies en de bespaarbox 
Ga voor meer informatie en aanmelding naar de website: 
www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach Het Energiehuis neemt contact met u 
op om een afspraak in te plannen. Vanwege de feestdagen kan het iets langer 
duren voordat de afspraak gemaakt wordt.  

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



Bekendmakingen

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

Tolpost 1 08-12-2020 modernisering telecommunicatie OLO 5469691

  installatie

Dr. Schaepmanplantsoen 2 09-12-2020 vergroten woning OLO 5537177

de Heese 31 09-12-2020 plaatsen dakkapel OLO 5395285

Karpaten 14 10-12-2020 plaatsen overkapping OLO 5592851

Rivierensingel 728 10-12-2020 uitbreiden yogastudio OLO 5540089

Schutterslaan 8A 10-12-2020 verbouwen woning OLO 5535999

Overhorst 5 10-12-2020 verbouwen woning OLO 5570713

Kromme Haagdijk 17 11-12-2020 oprichten woning (tweekapper) OLO 5180531

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

Dorpsstraat 32 08-12-2020  modernisering telecommunicatie OLO 5460457

 installatie

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

Ansemhoek 1 02-12-2020 bouwen bouwwerk en erf- of  OLO 5643481 

  perceelafscheiding 

Vossenbergdreef 17 05-12-2020 oprichten overkapping OLO 5651575

Houtse Parallelweg 100D 07-12-2020 vergroten woning OLO 5652665

Burgemeester Geukerspark,  04-12-2020 oprichten wooncomplex de weef OLO 5614603

kadastraal I 2112  met 67 app. en maken uitweg 

Mierloseweg 86I 05-12-2020 wijzigen winkel naar appartementen OLO 5633519

Hoogeindsestraat 2 07-12-2020 plaatsen betonschutting OLO 5655275

Jan van der Spekstraat 23 06-12-2020 opbouw berging OLO 5651377

De Groene Loper,  06-12-2020 oprichten woning OLO 5651963

Zoete Kers kavel 48- /B3 

Oranjekade, Sectie E, nr. 3164  08-12-2020 Oprichten 247 woningen,  OLO 5621161

  2 parkeergarages en maken 2 uitwegen 

  (plandeel noord) 

Kluisstraat 12A 09-12-2020 wijzigen begane grond en OLO 5661343

  splitsen woning 

Rakthof 4 10-12-2020 oprichten loods OLO 5664481

Van der Weidenstraat 1 t/m  11-12-2020 Oprichten woonzorgcomplex OLO 5634925

11a en Sprengersstraat 2 t/m 6   (18 zorgkamers en 12 studio’s) en maken uitweg 

Molenstraat 213 09-12-2020 handelen in strijd met  OLO 5661375

  bestemmingsplan/uitbreiding kamerverhuur 

Martinalidonk kavel L59 10-12-2020 oprichten woning OLO 5646993

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

Hertelaan 27 23-10-2020 plaatsen dakkapel OLO 5545905

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

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

Mierloseweg 86I strijdig gebruik (wijzigen bestemmingsplan) OLO 5612633

Kluisstraat 12A wijziging bestemming (splitsen woning) OLO 5655417

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Het Breedbandhuis B.V. Beemdweg perceel F242  Het op- en overslaan van grond.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

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

elektrische auto’s, wordt een tweede parkeerplaats aangewezen 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: Nassaustraat. 

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.

• 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

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  

Bame, J.  03-04-1992

Willems, F.A.M.  14-06-1999

Janse, M.A.  17-12-1976

Lückger, M.  08-08-1997

Voorn Pimentel, R.  05-06-1985

Luijs, J.H.S.  15-10-1994

Mazur, S.P.  06-04-1999

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  

Versteegh, F.  11-09-1982

Onofrei, A.G.  09-03-1998

Van de Graaf, D.C.P.L.  16-09-1988

Duno, L.  25-03-1986

Benal, F.  01-03-1970

Sierra Ramos, A.  05-07-1981

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 17 december 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


