
Coronavirus in Helmond
 
De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar snel op. Het is inmiddels 
een wereldwijde crisis, waar ook Helmond de gevolgen van ondervindt. 
Dit heeft o.a. gevolgen voor de dienstverlening van gemeente Helmond, 
de afvalinzameling en de Helmondse ondernemers. 

Aangepaste openingstijden Stadswinkel 
in april 

De Stadswinkel werkt alleen op afspraak en handelt alleen de meest dringende 
zaken af. De gemeente doet dit om de besmetting met het coronavirus in te 
perken. 

Openingstijden in april 
Maandag:      16.00 tot 19.00 uur
Dinsdag tot en met vrijdag:    09.00 tot 12.00 uur 
Goede Vrijdag, Tweede Paasdag & Koningsdag:  gesloten

Let op: in week 16 en 18 is de avondopstelling op dinsdag in plaats van maandag 
vanwege tweede Paasdag en Koningsdag. 

Een afspraak maken bij de Stadswinkel? Neem telefonisch contact op 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de gemeente via 
tel. 14 0492 (6 cijfers). U kunt uitsluitend een telefonische afspraak maken voor: 
aangifte geboorte, aangifte overlijden, aanvraag paspoort/identiteitskaart (korter 
dan 1 maand geldig) en aanvraag rijbewijs (korter dan 1 maand geldig). 

Digitaal aanvragen 
U kunt overigens in veel gevallen zaken digitaal regelen. De gemeente adviseert 
u daarom om, wat online kan, online te doen. Bijvoorbeeld: aangifte vermissing 
document, verhuizingen, afschrift Burgerlijke Stand, uittreksel Basisregistratie 
Personen (BRP) en een VOG rechtstreeks bij dienst Justis. 

Op de hoogte blijven? 
Kijk voor alle actuele informatie op 

www.helmond.nl/coronavirus

Ondernemersloket en steunmaatregelen voor 
ondernemers

Bent u als ondernemer getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op 
uw vragen? Sinds donderdag 19 maart is er een lokaal ondernemersloket. 
U kunt met uw vragen terecht bij de accountmanagers Economie van gemeente 
Helmond door telefonisch contact op te nemen via 14 0492 of mail naar 
accountmanagement@helmond.nl. Het ondernemersloket is ook bereikbaar voor 
ondernemers, instellingen en organisaties in de culturele sector. 

Lokale maatregelen voor ondernemers
Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen 
genomen die de ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. 
U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor Besluit bijstand zelfstandigen 
(Bbz) en/of uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. Ga naar 
www.helmond.nl/coronavirus voor een overzicht van de lokale en landelijke 
steunmaatregelen.  

Milieustraat Helmond tijdelijk gesloten 
De milieustraat aan de Gerstdijk in Helmond is vanaf maandag 30 maart 
voorlopig gesloten vanwege het coronavirus. 

Het was de afgelopen week te druk bij de milieustraat. Ondanks de herhaalde 
oproepen om alleen naar de milieustraat te komen als het strikt noodzakelijk 
was. De sluiting duurt naar verwachting tot en met maandag 6 april. In de 
tussentijd overlegt de gemeente samen met Blink en Suez over de mogelijkheid 
om de milieustraat daarna op aangepaste wijze te openen. Kijk voor de meest 
actuele informatie op www.helmond.nl. Het verzoek is om afval, waarvoor u 
anders naar de milieustraat gaat, tot die tijd thuis te bewaren. 

Let op: u kunt uw afval niet naar een milieustraat in een andere gemeente 
brengen. Daar wordt bij de ingang gecontroleerd of u uit die gemeente komt.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 14 april 2020 en 28 april 
2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande 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.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Beemdweg 37 23-03-2020 plaatsen overkapping voordeur OLO 5021027

Ameidestraat 14-16 -  24-03-2020 verbouwen pand, realiseren OLO 4808467

Ameidestraat 14 - 14A - 14B -    appartementen bovenverdieping

 14C - 14D - 14E - 16  

Mahoniehoutstraat 64 26-03-2020 vergroten woning met erker OLO 4803803

Wolfstraat 25B 26-03-2020 kamerverhuur OLO 5002679

Bindersestraat 1E 26-03-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4977625

Laathoeve 28 27-03-2020 oprichten woning OLO 4925155

Leemkuilenweg 5 27-03-2020 maken uitweg OLO 4973003

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

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

Houtse Parallelweg 99D 19-03-2020 verbouwen kantoor naar 2 woningen OLO 5036101

Sectie B 4161 20-03-2020 plaatsen woonwagen OLO 4914315

Rooseindsestraat 7 20-03-2020 ophogen woning en plaatsen  OLO 5036135

  dakkapel 

Helmondselaan 50 20-03-2020 plaatsen dakkapel OLO 5037071

Wethouder van Wellaan 103 20-03-2020 plaatsen carport OLO 5038373

Hannie Schaftplein 9 22-03-2020 plaatsen dakkapel OLO 5039669

Boerhaavelaan 5 22-03-2020 uitbreiden woning achterzijde OLO 5039489

Nassaustraat 44 21-03-2020 maken uitweg OLO 5038919

Coendersberglaan 26 23-03-2020 verbouwing woonhuis OLO 5041803

Breitnerlaan 2 20-03-2020 oprichten garage/berging OLO 5037579

Wesselmanlaan 25 25-03-2020 kappen 2 eikenbomen OLO 5044121

Veldbeemd-Rochadeweg   24-03-2020 opwaarderen kruising OLO 5044215

kadastraal S 139  veldbeemd-rochadeweg t.b.v. verkeerslicht 

Diverse locaties  25-03-2020 plaatsen 6-tal glasvezel borden OLO 5048219

Helmond-West 

Hortsedijk 52 25-03-2020 kappen boom OLO 5047183

Bruinvisstraat 12 26-03-2020 plaatsen plantenkas-tuinhuisje OLO 5048831

Bakelsedijk 140 26-03-2020 verbouwen woning OLO 5050699

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

Witrijt 4 27-03-2020  kappen boom OLO 4942801

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

Aletta Jacobsplein 6 plaatsen dakopbouw OLO 4977837

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

Vlamovenweg 20 -  06-03-2020 maken uitweg  OLO 5004305

parkeerterrein T7546 (naast  Vlamovenweg 20) 

Martinalidonk 19 03-01-2020 oprichten woning OLO 4864571

Raktweg 42 06-02-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 4936831

  (berkendonk festival) 

Damhertlaan, sectie X, 1822 16-01-2020 oprichten woning OLO 4890557

Damhertlaan, sectie X 1816 16-01-2020 oprichten woning OLO 4890577

Havenweg 8 22-01-2020 plaatsen tijdelijke  OLO 4902909

  terrasoverkappingen
 

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

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

van der Brugghenstraat 74 16-02-2020     Punktholzer Bierfest  2020-00278

  (26 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.

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

Lochtenburg 6 20-03-2020 melding gesloten  OLO 5036913

  bodemenergiesysteem 

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

De afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een evaluatieverslag ingediend van de 

bodemsanering voor de locatie Heistraat - Woonplein te Helmond (locatiecode: AA079408762).

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het evaluatieverslag.

Inzage 

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 6 april 2020 gedurende zes weken in te zien bij cluster 

Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen 

mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.

Bezwaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking (dus tot 14 mei 

2020). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en 

Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt ook digitaal bezwaar maken 

via www.helmond.nl/bezwaar. U kunt ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 

de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 

20.019, 2500 EA Den Haag.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

• Elf parkeerplaatsen toe te wijzen enkel voor personenauto’s aan de Churchilllaan door 

 middel van het plaatsen van borden E08 en OB501 van bijlage 1 van het RVV 1990. 

• Twee gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen op het parkeerterrein Sint Antoniusweg 

 door middel van het verwijderen van borden E06 van bijlage 1 van het RVV 1990.

• De Lavendelheide tussen de Bezemheide en de Rivierensingel aan te wijzen als verplicht 

 fiets-/bromfietspad door middel van het plaatsen van verkeersborden G12a en het treffen 

 van infrastructurele maatregelen.

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 één dag na de publicatie 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/bezwaar.  

Voorlopige voorziening

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. 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Straal- & conserveringsbedrijf           Ringdijk 4 Het uitbreiden van het bedrijf met 

Meulendijks   een hal voor opslag van materialen.

Loven Truck Helmond                             Vossenbeemd 98 Het uitbreiden van de werkzaamheden 

met onderhoud aan waterstofvoertuigen.

Enexis Netbeheer BV                              nabij Torenstraat 3-5 Het oprichten van een 

gasdrukregel- en meetstation.

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

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

R&L Recycling B.V. voor het veranderen van een bedrijf voor het inzamelen, opslaan, overslaan 

en verhandelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan de Lage Dijk 31, 

31A en 31B in Helmond. De verandering betreft het in gebruik nemen van het pand Lage Dijk 

31 en het uitbreiden van de opslag- en verwerkingscapaciteit. De aanvraag is ingekomen onder 

OLO-nummer 4053791.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is beperkt gewijzigd ten opzicht van het ontwerp. De wijziging betreft een aanpassing van een 

voorschrift (herstel van een onjuiste indeling van een afvalstof).

Inzage 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 3 april 2020 

tot en met 14 mei 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 (088-3690455) een afspraak maken. 

Beroepschrift en voorlopige voorziening 

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek. Een voorlopige 

voorziening kan worden gevraagd indien spoed dit vereist. Een verzoek om een voorlopige 

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

te ’s-Hertogenbosch.

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



• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 2 april 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.

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 enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Cox, J.J.  14-12-1978

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. 

Kennisgeving wet milieubeheer 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor de volgende 

inrichtingen allen gelegen te Helmond:

• Jumbo Supermarkten: Hoofdstraat 168, Brouwhorst 10, Huiskensstraat 2, Azalealaan 64, 

 Wederhof 14, 2e Haagstraat 42, Dorpsstraat 58D.

• Albert Heijn: Torenstraat 1, Dierdonkpark 10, Brouwhorst 49, De Plaetse 87.

• Aldi: Deltaweg 247, Hoofdstraat 95-97, Nieuwveld 1.

• Lidl: Taftstraat 2, Heistraat 65, Geysendorfferstraat 23.

• Jan Linders: Dijksestraat 131, Janssen & Fritsenplein 11.

• Plus: Nieuwveld 19

• Sligro: Engelseweg 208

• Overig: Zapolski Food Center Noord Koninginnewal 40, Erdem Foods Beelsstraat 2-4

• Apotheken: Mierloseweg 31, Wethouder Ebbenlaan 131, Leliestraat 15, Deltaweg 10, 

 Ameidepark 20, Beukehoutstraat 38, Nieuwveld 95, Steenovenweg 15, De Plaetse 86.

Het betreft maatwerkvoorschriften om gedurende 24 uur per dag de genoemde winkels en 

apotheken te bevoorraden.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (26 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. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl/bezwaar. 

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking één 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. 

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter 

van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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 enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Smets, H.F.  16-03-1964

Emilov, A.S.  27-12-1982

Oliveira da Rocha, V.I.  23-05-1986

Rocha Teixeira, E.S.  24-01-2009

da Silva Laranjeira, F.J.  04-06-1992

Dubois, M.L.  13-01-1981

Kavalausks, J.  24-12-1993

Krawczyk, D.K.  12-08-1978

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.


