
Coronavirus in Helmond
 
Vanuit het kabinet zijn op zondag 15 maart aanvullende richtlijnen afgegeven 
om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Deze 
maatregelen hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente en 
voor ondernemers in de stad. Daarnaast betekent dit dat alle evenementen in 
Helmond tot en met 6 april worden afgelast. 

De aanvullende maatregelen, die afgegeven zijn op zondag 15 maart, houden 
in dat:

• Alle scholen (basisscholen, middelbare scholen, MBO) en kinderopvangcentra 
 worden gesloten, vanaf maandag 16 maart. Deze maatregel geldt in elk 
 geval tot en met maandag 6 april. Voor kinderen van ouders die een cruciaal 
 beroep hebben (zoals in de zorg, bij de politie of bij de brandweer) wordt 
 opvang geregeld. 
• Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot 
 en met in elk geval maandag 6 april hun deuren. Dit geldt ook voor 
 sportscholen, sportclubs, sportkantines, sauna’s, coffeeshops en seksclubs.
• De sociale onthouding wordt doorgetrokken t/m maandag 6 april en geldt 
 voor het gehele land. Dit betekent dat mensen, indien mogelijk, vanuit huis 
 moeten werken en dat sociale contacten moeten worden vermeden. 

Dienstverlening gemeente Helmond 

De gemeente blijft aankomende weken gewoon bereikbaar. Kijk voor actuele 
informatie over de openingstijden van de gemeentelijke kantoren op 
www.helmond.nl. Daarnaast kunt u erop rekenen dat de gemeente uitkeringen 
verstrekt, ervoor zorgt dat zorg en ondersteuning mogelijk blijft, officiële 
documenten (zoals een rijbewijs en paspoort) uitgeeft en vergunningen in 
behandeling neemt. De gemeentelijke dienstverlening staat echter wel onder 
druk vanwege de genomen maatregelen. Wij vragen u daarom om rekening te 
houden met het volgende: 

Kom bij verkoudheid, hoesten of koorts niet naar de gemeente
Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts? En heeft u een afspraak bij de 
gemeente? Dan vragen we u uit zorg voor onze medewerkers om niet naar de 
Stadswinkel, het Stadskantoor of Zorg en Ondersteuning (Zandstraat 94) te 
komen en een nieuwe afspraak te maken.

Mogelijk langere wachttijden
Op dit moment zijn er bij de gemeente minder medewerkers aanwezig. 
Daarom kunt u te maken krijgen met:
• langere wachttijden aan de telefoon;
• een langere wachttijd voor het maken van een afspraak;
• een langere afhandelingstermijn van onze digitale dienstverlening,  
 bijvoorbeeld bij de aanvraag van een vergunning of een uittreksel.

Informatie voor ondernemers 

Bent u ondernemer en heeft u vragen over de continuïteit van uw onderneming? 
Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0492, om in contact 
te komen met onze accountmanagers. Zij kunnen uw vragen aannemen en 
u hiermee verder helpen. Bovendien is er door de rijksoverheid een landelijk 
nummer ingesteld, namelijk: 0800 2117. 

Afgelaste evenementen en bijeenkomsten
 
De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost heeft besloten om alle 
openbare samenkomsten/ activiteiten/ wedstrijden/ theaters/ musea met meer 
dan 100 personen te verbieden. 

Daarom heeft de gemeente alle evenementen die zij zelf organiseert en 
evenementen waar wij een vergunning aan verlenen tot en met maandag 6 april 
afgelast. Ook zijn alle evenementen waaraan wij zelf zouden deelnemen afgelast 
tot en met 6 april. Tot slot zijn Het Speelhuis en Museum Helmond gesloten tot 
en met maandag 6 april.  

Het gaat daarbij om de volgende evenementen:

• Wijkbezoek van het college van B&W en de gemeenteraad aan 
 Helmond-Noord (zaterdag 21 maart)
• Informatiebijeenkomst Zorg en Ondersteuning Helmond in Dierdonk 
 (woensdag 25 maart)
• OV-opstapdag (donderdag 26 maart)
• Wijkspreekuren (12, 16, 19 en 26 maart en 2 april)
• Voorjaarskermis (vrijdag 27 maart tot en met zondag 5 april)
• Lichtjesparade in Mierlo-Hout (zaterdag 28 maart)
• Adventure Store wandeltocht (4 en 5 april)

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

Wat kan ik doen om verspreiding van 
het nieuwe coronavirus (COVID-19)  
te voorkomen? 
 
De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te 
voorkomen, zijn heel simpel. 
 
Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid  
kunnen veroorzaken. Het is altijd belangrijk om deze op te volgen. 
 

Was je handen regelmatig. 
 
 
Hoest en nies in de binnenkant van je 
elleboog. 
 
 
Gebruik papieren zakdoekjes. 
 
 
Geen handen schudden. 
 



• 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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 31 maart 2020 en 
14 april 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.

Bekendmakingen
 

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

Prof. Zeemandreef 1 06-03-2020 vergroten woning OLO 5004617

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

Hazenwinkel cluster 19A 09-03-2020 oprichten 21 woningen en 

  maken uitweg OLO 5008745

Leemkuilenweg 3 10-03-2020 maken uitweg OLO 5014379

Liverdonk kavel L15,  11-03-2020 oprichten woning OLO 4979219

Goedhartdonk 

van Leeuwenhoeklaan 12 11-03-2020 renovatie dak OLO 5016987

Molenven 1 11-03-2020 diverse wijzigen t.b.v. balletschool OLO 5016567

Tivoli 12 11-03-2020 slopen gedeelte gebouwen OLO 5018107

Julianalaan 2 09-03-2020 wijziging brandcompartimentering 2020-X0300

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

Hazenwinkel Cluster 5  21-01-2020 oprichten 14 woningen OLO 4705877

kadastraal U 6820  Hazenwinkel cluster 5 

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

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

Warandelaan 19 10-03-2020 vervangen inrit en verplaatsen  OLO 4989355

  lantaarnpaal 

Zuid Koninginnewal 15 -  10-03-2020 kantoor ombouwen tot OLO 4887153

Zuid Koninginnewal 17 t/m 23B  15 appartementen 

Broekwal 1-3-5-7-9-11-13- 11-03-2020 kozijnen- en dakrenovatie OLO 4946979

15-19-32-34-36-40-42-44-46-48-50-   54 woningen

52-53-55-57-58-59-60-61-62-63-64-65-

66-67-69-73-75-77-79-81-83-85-87-91-

93-95-97-99-101-103-105 / 

Leliestraat 1-5-7-9-11 

Hortsedijk 81 11-03-2020 wijzigen pand en aanvraag uitweg OLO 4849835

Nachtegaallaan 50,  11-03-2020 oprichten woongebouw, de eeuwsels, OLO 4343751

50A t/m 50H, 50J t/m 50M  bouwdeel a 

IJsselstraat 54 12-03-2020 plaatsen dakkapel voorzijde OLO 4798081

Kanaaldijk N.O. 82 12-03-2020 heien van proefpalen OLO 4890837

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Ruwe Putten/ 12-03-2020  Regionale Scouting Wedstrijden 2020-00163

De Zandbergen  Eindhoven (8 t/m 10 mei 2020) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

Breedijk 13 05-03-2020 oprichtingsvergunning OLO 5001961

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Coöperatie Grafisch Atelier Helmond U.A., 2e Haagstraat 40 te Helmond.

Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het kleinschalig brouwen van 

bier, OLO-nummer 4972213.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 maart 2020 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. 

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken 

via telefoonnummer 088-3690455.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (16 maart 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.

Voorlopige voorziening aanvragen 

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 voor een voorlopige voorziening. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 

’s-Hertogenbosch.

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 straat: - Peelhof 119 (VKB 2001). 

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 

een 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. U kunt 

uw bezwaarschrift ook digitaal insturen via www.helmond.nl.  

Voorlopige voorziening aanvragen 

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, tevens 

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. 0492-587588. 

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 19 maart 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


