
Sluiting gemeente & afvalinzameling 
op Koningsdag 

Op Koningsdag (maandag 27 april) zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. Dit geldt 
ook voor de Stadswinkel. U kunt de gemeente op deze dag telefonisch niet bereiken. 
Voor het doorgeven van een melding kunt u terecht op www.helmond.nl.

Avondopenstelling Stadswinkel
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 28 april. Die dag is de 
Stadswinkel open van 09.00 tot 12.00 uur en 16.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op 
afspraak. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op Koningsdag (27 april) 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 
• Koningsdag: gesloten
• Bevrijdingsdag 2020: gesloten 

SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jongeren kunnen in geval van een noodsituatie met een jongere 
contact opnemen met SpoedvoorJeugd via 088 – 0666 999. SpoedvoorJeugd is 24 uur per 
dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is alleen te bereiken voor crisissituaties.

Bekendmakingen
 

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

Smidsteeg 18 15-04-2020 wijzigen kozijnen aanbouw  OLO 5095257

  1ste verdieping 

Vechtstraat 57 17-04-2020 maken uitweg OLO 5100189

St. Antoniusweg 6A 18-04-2020 verplaatsen uitweg OLO 5102893

Noord Koninginnewal 7 17-04-2020 plaatsen reclame OLO 5102303

Besselhoeve 16A 20-04-2020 plaatsen dakkapellen (voorzijde) OLO 5105025

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

Lieshoutseweg 57 20-02-2020 maken uitweg OLO 4937083

Laan door de Veste 8 26-02-2020 verhuur kamers 2020-X0251

Torenstraat 46 t/m 104 even 10-01-2020 oprichten 30 appartementen OLO 4878481

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

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

Drie Eikenbeemden 5 14-04-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4815795

2e Haagstraat 42 15-04-2020 vergroten supermarkt OLO 4932781

Scheepsboulevard 3 -  15-04-2020 oprichten bedrijfspand OLO 4849601

Scheepsboulevard 5 

Damhertlaan 62 15-04-2020 oprichten woning OLO 4890577

Broekstraat 107 16-04-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 4705153

Marktstraat 3A 16-04-2020 aanbrengen brandcompartimentering 2020-X0216

Kanaaldijk Z.W. 9D 16-04-2020 vergroten opslagloods OLO 4985443

Martinalidonk 21 17-04-2020 oprichten woning maken uitweg OLO 4939067

St. Antoniusweg 6A 20-04-2020 verplaatsen uitweg OLO 5102893

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Duizeldonkse-    24-04-2020           05-06-2020                  wijzigen gevel en OLO 4423325

straat 44                        inrichting

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen 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.

Zienswijzen 

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14 0492).

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Berkveld 19 15-04-2020  brandveilig gebruik OLO 4887197

Beroepschrift 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, 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). Geen beroep kan 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.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Pascal Processing                                   Scheepsboulevard ong.  Het oprichten van een bedrijf voor 

de behandeling van levensmiddelen.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Sterfietspad Binnen Parallelweg - Kanaal (locatiecode AA079409031)

Melder:  FPH Ploegmakers BV

Datum ontvangst: 15 april 2020

Categorie sanering: immobiel

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

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



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

Leeuwenborchweide 56 vergroten woning 2020-X0376

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  

Cox, J.J.   14-12-1978

Nowak, Erwin  05-07-1985

Meulendijks, D.M.J.  23-08-1973

 

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  

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

Struijk, M.A.W.G.   25-03-1993

Bais, A.  22-10-2000

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. 

Vastgesteld bestemmingsplan “De Groene Loper II – Zoete Kers 
(gedeeltelijk)”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 14 april 2020 het bestemmingsplan De Groene 

Loper II – Zoete Kers (gedeeltelijk) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 

24 april 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit bestemmingsplan maakt een gewijzigde invulling van het plangebied planologisch-

juridisch mogelijk, waarbij een groot deel van het plangebied wordt ingevuld met 

grondgebonden woningen in een parkachtige omgeving. Er worden maximaal 28 woningen 

gerealiseerd.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1600BP180145-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien in verband met de coronamaatregelen. Wanneer u toch 

graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak na 28 april. U kunt hiervoor 

contact opnemen met 14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch 

bindend.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 28 april 2020 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. 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. In dat geval treedt het plan niet in werking totdat er een beslissing is genomen over het 

verzoek. 

Vastgesteld bestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 14 april 2020 het bestemmingsplan Medevoort 

tussen 2 en 10 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 april 2020 

gedurende zes weken ter inzage. 

Dit bestemmingsplan maakt drie ruimte-voor-ruimte kavels en vergroting van een bestaande 

woning mogelijk aan de Medevoort tussen 2 en 10. 

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP170080-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien in verband met de coronamaatregelen. Wanneer u toch 

graag de papieren versie wilt raadplegen, neem dan contact op met de Stadswinkel. U kunt 

hiervoor bellen met 14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch 

bindend.

Beroep en voorlopige voorziening 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 28 april 2020 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. 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. In dat geval treedt het plan niet in werking totdat er een beslissing is genomen over het 

verzoek.  

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Medevoort tussen 2 en 10”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 22 januari 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 65 dB 

ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten behoeve van het 

bestemmingsplan “Medevoort tussen 2 en 10”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 24 april 2020 

gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. 

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. Wij adviseren u 

dit besluit digitaal in te zien in verband met de coronamaatregelen. 

Beroep en voorlopige voorziening 

Tegen het besluit kan met ingang van 28 april 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 23 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.


