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

Vossenbeemd 11 08-06-2020 oprichten kantoor (wijziging inwendig) OLO 5197527

Dorpsstraat 10 08-06-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5165813

IJsselplein 20 09-06-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5088437

Pastoor Elsenstraat  12-06-2020 onderhoud woningen OLO 5143291

57 t/m 93 en 97 t/m 103 (oneven)  

Hunzestraat 59 15-06-2020 plaatsen erker (voorzijde) OLO 5062163

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

Hazenwinkel cluster 19B 09-03-2020 oprichten 14 woningen OLO 5009061

Arcostraat 16 t/m 50 even 04-03-2020 oprichten 18 woningen OLO 4946231

Smidsteeg 18 20-04-2020 verzoek ontheffing bestemmingsplan  OLO 5105919 

  ivm kamerbewoning   

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging:       Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Duizeldonksestraat 44 11-06-2020  wijzigen gevel en inrichting OLO 4423325
 

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken, met ingang van de dag na publicatie van dit besluit, een beroepschrift indienen bij 

de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is 

verstreken. 

Voorlopige voorziening 

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep meer worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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  

Zołnierek, P.  28-01-1967

Elmoussaoui, Y.  04-03-1984

Verberne, G.A.M.   17-03-1996

Nguyen, N.H.  19-03-1966

Bojko, R.   09-12-1977

Trzeciak, G.J.  16-07-1990

Zerbouhi, Y.  11-01-1972

Goch, D.J.  27-11-1963

Klonowski, Ł.  08-03-1986

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

Oprea, T.  26-03-1984

Gogacz, J.  10-03-1984

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.  

   
  Commissievergaderingen 

Bestuurscentrum Boscotondo
 
Adviescommissie Inwoners & Omgeving 
Dinsdag 23 juni, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Visie Zonnevelden en zonnedaken
2. Huis voor de Stad – Basisontwerp en toekennen investeringskrediet

Adviescommissie Inwoners & Omgeving
Donderdag 25 juni, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Jaarverantwoording 2019
2. Perspectiefnota 2021-2024

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen 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. 

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

V
Bekendmakingen

 

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

Hazenwinkel, sectie U 22-05-2020 oprichten woning (tweekapper)  OLO 4960365

nr. 7715  en maken uitweg   

Paterslaan 42 05-06-2020 transformatie kantoorgebouw  OLO 5084931 

  tot wooneenheden  

Sleedoorn 7 06-06-2020 verbouwen garage als praktijkruimte OLO 5222027

Cornetpad 18 06-06-2020 oprichten mantelzorgwoning OLO 5222519

Edelhertlaan 7 08-06-2020 vergroten woning OLO 5225329

Wiebiegenweg 4 08-06-2020 oprichten loods  OLO 5226377

de Heemplantsoen 1 08-06-2020 oprichten berging OLO 5214719

Gasthuisstraat 102 04-06-2020 vestigen gezondheidscentrum OLO 5217693

Hortsedijk 21 10-06-2020 vergroten woning OLO 5233971

Scheepstal 10 11-06-2020 verbouwen woning OLO 5234721

Suytboulevard 79 10-06-2020 vergroten woning OLO 5231721

Oud Brandevoort 12 03-06-2020 plaatsen dakkapellen OLO 5212987

Adriana van den Dyckestraat 8 10-06-2020 maken uitweg OLO 5232825

Hoofdstraat 107 10-06-2020 oprichten tuinkamer en overkapping OLO 5231721

Burgm. Krollaan tpv  11-06-2020 noodkap 2 moeraseiken OLO 5236547

nr’s 71 en 87  

Anton Mauvestraat 11 11-06-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5236905

Spechtstraat 10 11-06-2020 vergroten woning OLO 5237757

Dennerode 8 13-06-2020 vergroten woning OLO 5240829

Damhertlaan Sectie X 1815, 12-06-2020 oprichten woning OLO 5240157 

1816, 1820, 1822  

Glanzerhof 17 13-06-2020 oprichten carport OLO 5241021

Ten Hoesschot 13 13-06-2020 vergroten woning OLO 5241191 

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kennemerland 23 11-06-2020 vergroten woning OLO 5110183 

Mierloseweg 86I 11-06-2020  verbouwen kantoor naar 2 woningen OLO 5036101

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



Besluit registratie vertrek 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  

Kwasniak, Sebastian  03-03-1991

Yuruk, R.  15-11-1969

Debipersad, T.  24-05-1972

Hayle, Y.H.M.  10-04-1997

Pieprzyk, B.T.  25-11-1980 

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• De twee taxistandplaatsen bij De Kortenaer te vervangen en aan te wijzen als twee algemene 

gehandicaptenparkeerplaatsen, door het verwijderen van het bord model E05 en het plaatsen 

van het bord model E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990.

Bezwaar maken 

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 met ingang van de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. 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. Ook kan het bezwaar digitaal worden ingediend via  

www.helmond.nl. 

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 verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. E. de Haan, tel. 14 0492. 

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:  

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straten:  

- Evertsenstraat 15 (VKB 2018) 

- Rijnlaan 39 (VKB 2019) 

Bezwaar maken 

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 

met ingang van de dag na bekendmaking van het 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 ook digitaal bezwaar maken via www.helmond.nl.   

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 verzoek wordt griffierecht geheven.  

Meer informatie 

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. 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. 0492-58 7588. 

Ontwerpbestemmingsplan Helmond West – Mierloseweg 34 - 46
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 Helmond West – Mierloseweg 34 - 46 met ingang van 19 juni 2020 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Op de locatie Mierloseweg 34-46 zijn enkele (verouderde) bedrijfsgebouwen en enkele 

woningen aanwezig. De bestaande bebouwing wordt geheel gesloopt en er wordt een nieuw 

hoogwaardig appartementencomplex met 34 appartementen gerealiseerd verdeeld over twee 

gebouwen. 

Inzage

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1500BP180143-1000. 

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de 

papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 

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 Helmond West – Mierloseweg 34 - 46. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar 14 0492.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn een 

hogere waarde voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen 

ten behoeve van het bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46”. Deze waarde 

bedraagt maximaal 52 dB ten gevolge van de Europaweg en maximaal 49 dB ten gevolge van 

de Mierloseweg.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen appartementen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46”.

Inzage 

Met ingang van 19 juni 2020 kunt u het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

zes weken inzien op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren 

exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit 

ontwerpbesluit digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

Zienswijzen 

Binnen genoemde 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 BP Helmond West - Mierloseweg 34-46. Mondelinge zienswijzen 

kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden 

gebracht door te bellen naar 14 0492. 

 

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 18 juni 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


