
Online op de koffie bij de wethouder 

juli

Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in 
contact met Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of 
een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u deelnemen aan 
één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich nu aanmelden 
voor de geplande digitale wijkspreekuren. 

Geplande digitale wijkspreekuren
• Helmond-Oost: maandag 6 juli van 19.00 tot 20.00 uur met 
 wethouder Erik de Vries. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale 
wijkspreekuren? Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te 
sturen naar communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende 
in de mail: uw naam, mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt 
deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt een   
  bevestigingsmail met een link naar de Teams 
  vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan 
  de online vergadering. Aanmelden is mogelijk tot 
  17.00 uur op de dag van het spreekuur. 

Bekendmakingen
 

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

Gerwenseweg 9A 22-06-2020 realiseren extra behandelkamer OLO 4555217

Hasselbeemden 8 23-06-2020 verplaatsen overkapping OLO 5267705

Janssenstraat 8 24-06-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde)) OLO 5269333

Weyerweg 51 22-06-2020 realiseren gezinshuis  OLO 5263647

  ( jeugdhulpverlening) 

Sportpark de Braak 5 19-06-2020 plaatsen 6 tijdelijke kleedlokalen OLO 5258011

Smidsteeg 18 25-06-2020 aanbrengen balkon OLO 5095349

de Kromme Geer 97 28-06-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5277697

Scheerderhof 142 29-06-2020 dichtmaken overkapping OLO 5277639

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

Faassenhoek 9 05-05-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5068281

Zoete Kers, L 3062 24-04-2020 oprichten 6 appartementen en  OLO 5110639

  uitwegen  

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

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

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

Raktpad en  22-06-2020 kappen 6 bomen OLO 5254497

Weg door de Rijpel (Rijpelberg) 

Kommavlinder 3 23-06-2020 veranderen uitweg OLO 5132033

Heiakker Zuid fase 3 23-06-2020 oprichten 24 woningen  OLO 4147375

Kloosterstraat 60 23-06-2020 Afwijken gebruik pand OLO 5171963

Trompstraat (2) en  24-06-2020 kappen 3 bomen OLO 5254321

Straakvense Bosdijk (1) (Helmond Oost) 

Rivierensingel,  24-06-2020 kappen 10 bomen OLO 5254137

Haringvlietpad, Deurnseweg, Brevierpad, Weyerbeemd, Donkerstraat (Brouwhuis) 

Aposteldreef en  24-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254847

Barrierweg (‘t Hout) 

Hortsedijk 52 25-06-2020 kappen boom OLO 5246909

Oud Brandevoort 12 25-06-2020 plaatsen dakkapellen OLO 5212987

Stiphout sectie B 4486 26-06-2020 verplaatsen hekwerk en  OLO 5162537

  toegangspoort 

Dennerode 8 26-06-2020 vergroten woning OLO 5240829

Heikantseweg en  26-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254269

Heikantsebeemd (Dierdonk) 

Kasteel-Traverse,  26-06-2020 kappen 3 bomen OLO 5253775

Weth. Ebbenlaan &Torenstraat (binnenstad) 

Gerwenseweg (Stiphout) 26-06-2020 kappen 2 bomen OLO 5254557

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

Zoerbeemden 19 plaatsen speeltoestel OLO 5138221

Zuiderstraat 62 plaatsen erfafscheiding OLO 5149429

Piet Soerstraat 33 vergroten woning met erker OLO 5131203

Hopmanstraat 20 plaatsen overkapping OLO 5168859

Edelhertlaan 7 vergroten woning OLO 5225329

Aarle-Rixtelseweg 73  oprichten woning OLO 4407267

(perceel L 2663)

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:

Used Parts & Metals Engelseweg 233 Het uitbreiden van het bedrijf.

Woodfield BV Vossenbeemd 110 F Het oprichten van een schilders- en 

stukadoorsgroothandel.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Kanaaldijk N.W. 71-73 (locatiecode AA079400095)

Melder:  Nedschroef Helmond B.V.

Datum ontvangst: 23 juni 2020

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk. Dit plan maakt de realisatie van twee ruimte voor 

ruimte woningen mogelijk. 

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid 

wordt geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan gereed is en ter inzage kan 

worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop en 

op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld 

advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.



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

Gerstdijk 19 23-06-2020 realiseren van een mezzanine in hal 1 OLO 5070295

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  

Burzyńska, M.  07-03-1995

Melzer, R.J.  25-12-1990

Van den Berg, E.  31-01-1974

Olszacka, A.M.  05-03-1988

Rutjens, C.A.M.  10-09-1984

Rutjens, J.L.  02-07-2011

Rutjens, L.E.   05-01-2017

Wiśniowski, P.S.  19-08-1985

Smulders, C.M.F.J.   11-11-1969

Frydryczak, D.  18-02-1994

Frydryczak, L.  27-10-2019

Iorfida, M.   23-03-1989

Trzeciak, G.J.  16-07-1990

Kanu, J.  01-03-1995

Zielińska, K.  13-09-1995

van der Aa, F.E.  09-05-1981

Gogacz, J.   10-03-1984

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  

Voesten, M.L.S.  02-08-1980

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

Permentier, D.P.J.  26-01-1983

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. 

Voornemen tot aanwijzing gemeentelijke monumenten
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juni het voornemen uitgesproken 

om de volgende objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument:

• Dorpsstraat 114, de voormalige burgemeesterswoning Stiphout

• Marktstraat 23-25, winkel-woonhuis

• Markstraat 27, winkel-woonhuis en voormalige smederij

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht krijgen belanghebbenden de gelegenheid hun 

zienswijze te geven op dit voornemen. Dit kan schriftelijk, voor 15 augustus, naar 

gemeente@helmond.nl. Na deze datum zal het college van burgemeester en wethouders een 

definitief besluit nemen.

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 2 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


