
Een zak in de (groene) GFT-bak, mag dat?

 “Mag ik mijn groente- en fruitafval in een zakje doen en het dan in de (groene) 
GFT-bak gooien?” Ja, dat mag! Als u de juiste zak gebruikt. Gebruik alleen 
zakken van papier of biologisch afbreekbaar plastic met een duidelijk zichtbaar 
kiemplantlogo. Gebruik bij voorkeur papieren zakken, omdat deze beter 
oplossen tijdens het composteerproces.

Waarom alleen deze zakken?
GFT-afval is composteerbaar. Alleen de zakken met een 
kiemplantlogo zijn goed en op tijd afbreekbaar. Als u de 
juiste zak gebruikt, zorgt u ervoor dat groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT) ‘schoon’ blijft en niet vervuild wordt 
door plastic. De zakken zijn verkrijgbaar bij verschillende 
landelijke supermarktketens. 

Vragen?
Meer informatie over het aanbieden van afval leest u op www.deafvalapp.nl. 
Heeft u vragen over de GFT-zakken of over wat wel of niet in de GFT-container 
mag? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van gemeente 
Helmond via 14 0492 of postbusafval@helmond.nl.

Raadsvergadering
26 mei 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 mei. De vergadering begint om 
19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering 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.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
• Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Senzer
• Locatiebepaling zwembad en kaders fase 2 De Braak

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

Bekendmakingen
 

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

Schootense Dreef 3 11-05-2020 beperkte milieutoets (boringen) OLO 5157019

Horst 12 12-05-2020 realiseren van een gesloten  OLO 5164789

  bodemenergiesysteem

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

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

  dakkapel

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

Bakelsedijk 140 verbouwen woning OLO 5050699

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dwergvlasbeek 12 13-05-2020  beautysalon aan huis OLO 5146807

Riool verstopt? Bekijk goed met wie u zaken doet

Als het riool verstopt zit, moet er vaak een rioolontstoppingsbedrijf aan te 
pas komen om het probleem op te lossen. Er zijn bedrijven actief die hier 
achteraf hoge kosten voor in rekening brengen (tot wel 800 euro). Vaak ziet u 
bij de websites van deze bedrijven alleen een telefoonnummer staan, zonder 
adresgegevens. 

Een rioolverstopping is vaak al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat u ook 
nog eens met hoge kosten wordt geconfronteerd, adviseert de gemeente u om 
bij een verstopping contact op te nemen met rioolbedrijven waar de gemeente 
regelmatig mee werkt. Zij hebben bovendien een overeenkomst met de 
gemeente om verstoppingen op gemeentegrond op te lossen:  

• Coppelmans Nuenen 040-283 6043, coppelmans.com
• Van der Velden Eindhoven 040-241 4963, vandervelden.com
• Adriaans Riooltechniek Mierlo 0492-661747, adriaansriooltechniek.nl
• Van Dijk Rioolservice Bakel 0492-552685, vandijkrioolservice.nl

Schakelt u een ander bedrijf in?
Laat ze dan vooraf contact opnemen met de gemeente. Ligt de oorzaak van de 
verstopping bij de gemeente? Dan mogen alleen bovengenoemde bedrijven, die 
een overeenkomst hebben met de gemeente, de verstopping oplossen. 

Wie betaalt de kosten?
Het rioolontstoppingsbedrijf stelt vast waar de oorzaak van de verstopping zit. 
• Ligt de oorzaak van de verstopping bij uw eigen terrein of in de woning? 
 Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of het doorspoelen van vet, maandverband of 
 andere zaken die u niet door het toilet mag spoelen. Dan moet u het probleem 
 zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 
• Ligt de oorzaak bij de gemeente? Bijvoorbeeld: een kapotte leiding 
 of een boomwortel die is ingegroeid in de leiding. Dan stuurt het 
 rioolontstoppingsbedrijf de rekening naar de gemeente. In dit geval mogen 
 alleen bovengenoemde bedrijven de verstopping oplossen. 

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/riool. 

Sluiting gemeente & afvalinzameling met 

Pinksteren   
Op maandag 1 juni zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. Dit geldt 
ook voor de Stadswinkel. U kunt de gemeente op deze dagen telefonisch niet 
bereiken. Voor het doorgeven van een melding, het maken van een afspraak of 
het online aanvragen van een product kunt u terecht op www.helmond.nl.

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 2 juni. Die dag 
is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Tijdens Pinksteren kunt u uw afspraak maken via www.helmond.nl.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op maandag 1 juni rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Hemelvaartsdag: gesloten 
• Vrijdag 22 mei open van 10.00 tot 17.00 uur (de dag na Hemelvaart)
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Let op: u kunt momenteel alleen op afspraak terecht bij de milieustraat. 
Maak uw afspraak via www.helmond.nl/afspraak. 

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



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

Coendersberglaan 17 12-05-2020  gebruik bijgebouw als woning OLO 5033857

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

Pastoor Elsenstraat 57  08-05-2020 onderhoud woningen OLO 5143291

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

Karpaten 47 10-05-2020 plaatsen dakkapel OLO 5154035

St. Antoniusweg 6A 08-05-2020 wijzigen gevels voorzijde OLO 5152277

Stephanusplein 69 11-05-2020 plaatsen overkapping OLO 5156401

Overijsselplantsoen 37 09-05-2020 maken uitweg OLO 5153645

Kommavlinder 3 30-04-2020 veranderen uitweg OLO 5132033

Karpaten 47 11-05-2020 verhogen bestaande schutting OLO 5158433

Stiphout sectie B 4485 13-05-2020 verplaatsen hekwerk en  OLO 5162537

  toegangspoort 

Torenstraat 1 13-05-2020 plaatsen 10 vlaggenmasten OLO 5096999

Dorpsstraat 10 14-05-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5165813

Witte de Withstraat 33 15-05-2020 plaatsen dakkapel (achterzijde) en  OLO 5170733

  vervangen pannen 

Kwartelstraat 18 14-05-2020 vergroten woning met aanbouw OLO 5168747

Geeneindseweg 3 16-05-2020 wijzigen gevel en plaatsen hekwerk OLO 5172281

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

Maisdijk 6 11-05-2020 diverse aanpassingen pand OLO 5061107

Ganzewinkel 23 12-05-2020 vergroten woning OLO 5032067

Wesselmanlaan 25 12-05-2020 kappen 2 eikenbomen OLO 5044121

Ermgardhoek 15 12-05-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4754489

Fon Groffenplein 10A 14-05-2020 plaatsen woonwagen OLO 4914315

Besselhoeve 16A 14-05-2020 plaatsen dakkapellen (voorzijde) OLO 5105025

Mauritslaan 12 14-05-2020 kappen 1 boom OLO 5145529

Overijsselplantsoen 37 15-05-2020 maken uitweg OLO 5153645

van Swietenstraat 16 15-05-2020 vergroten woning met erker OLO 4995391

Bernoullistraat 7 15-05-2020 plaatsen poort en erfafscheiding  OLO 5143893

  (voorzijde) 

Barrierlaan 49 18-05-2020 plaatsen dakopbouw OLO 5067983

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:

Loven Truck B.V., Vossenbeemd 98 te Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het 

aspect externe veiligheid.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (14 mei 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 of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Voorlopige voorziening 

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 om voorlopige voorziening. 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 enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Iftikar, A.  10-10-1960

Iftikar, J.A.  29-11-1995

Iftikar, J.S.  24-06-1987

Xhofleer, M.  05-04-1973

Alblas, S.M.  30-09-1968

Rouam, H.  26-03-1987

Hafiz, R.  21-06-1968

van Oostrum, M.H.J.  07-04-1970

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  

Debipersad, T.  24-05-1972

Politowicz, M.   02-02-1986

Struijk, N.  19-09-1980

Singh, M.  06-12-1993

Van den Berg, E.   31-01-1974

Arts, C.A.   29-10-1965

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. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“appartementen Zuid Koninginnewal 15 “

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 10 maart 2020 

hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 

63 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse en maximaal 55 dB(A) ten gevolge van Vlisco 

hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning “15 appartementen Zuid 

Koninginnewal”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 21 mei 2020 

gedurende zes weken (t/m 1 juli 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. 

Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt 

uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 21 mei 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

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 21 mei 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


