
Hoe ziet u de toekomst van Helmond? 
Vul de enquête in

Iedereen moet prettig kunnen wonen, werken en recreëren in Helmond. Daarom 
werkt Helmond aan een omgevingsvisie. Daarin worden belangrijke keuzes voor 
de toekomst van de stad vastgelegd. Zoals keuzes op het gebied van wonen, het 
opwekken van energie, kwaliteit van de lucht, gezondheid en veiligheid. 

Hoe ziet u de toekomst van Helmond voor u?
Laat het de gemeente weten en vul de enquête in. De enquête vindt u op 
www.helmond.nl/vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Wilt u meer achtergrondinformatie? 
Kijk dan op www.helmond.nl/omgevingswet.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 4 februari 2020 en 
3 maart 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 bijwonen dan kunt u dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl. 

Bekendmakingen

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

Rijnlaan 45 09-01-2020 oprichten carport OLO 4876375

Liverdonk sectie U 7614 09-01-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4758011

Torenstraat, sectie E 850,  10-01-2020 oprichten 30 appartementen OLO 4878481

849, 554 

Deurneseweg 11 10-01-2020 verbouw hogeschool De Kempel OLO 4847607

Gasthuisstraat 49 13-01-2020 ontheffing bestemmingsplan OLO 4868533

(aanvraag  carport) 

Kaldersedijk, sectie U nr. 7090 14-01-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4885269

Postelstraat 2-20 even,  15-01-2020 onderhoud 51 woningen Annawijk  OLO 4886021

1-9 oneven, Norbertijnenstraat

1-9 oneven, 4-121 en 18-26 even, 

Hoogeindsestraat 112-124 even, 

Montgomeryplein 1-29 oneven 

Zuid Koninginnewal 15 15-01-2020 kantoor ombouwen tot OLO 4887153

15 appartementen 

2e Haagstraat 57 15-01-2020 kamerverhuur OLO 4888131

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

St. Annaplein 4 14-01-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan    OLO 4844139

 (kamerverhuur) 

Middendijk 5D-5E-5F 15-01-2020 maken 3 uitwegen 2019-X1517

Kerkstraat Zuid 4C -  15-01-2020 oprichten 44 appartementen OLO 4497339

Kerkstraat Zuid 14, 14A, 14B, 14C, 16, 16A t/m 16F

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter  Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

inzage legging:

Postelstraat 15-01-2020              Herontwikkeling Annawijk (hofje) OLO 4534341

15 t/m 29 oneven      

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 tevens 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.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving 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) Datum vertrek 

Fofanah, A.  06-11-2019

Stańczyk, J.M.  11-09-2019

Wozniak, M. 04-12-2019

Rogozinska, S.M.  04-12-2019

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving 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) Datum vertrek 

Kolańczyk, P.  13-01-2020

Kazaniecki, P.K.  13-01-2020

Konings, A.  13-01-2020

Major Hadish Abraha 14-01-2020

El Majdoubi, N. 14-01-2020

Verhees, N.A. 14-01-2020

Van Berlo, A.T.N. 14-01-2020

Chapevova, Y. 15-01-2020

Dubios, M.L.  15-01-2020

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. 

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

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

Mauritslaan 17 28-11-2019 vergroten woning OLO 4805611

Willem Prinzenstraat 190 21-11-2019 plaatsen dakkapel zijgevel OLO 4792113

Gerstdijk 8 31-10-2019 vergroten bedrijfsruimte OLO 4739545

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

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

Rooseindsestraat  wijzigen bestemmingsplan van ns huisje OLO 3348853

(lijn Helmond-Venlo) in kantoor 

Adriaen Brouwerstraat 30 maken uitweg OLO 3376317

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

Steenovenweg  11-01-2020     56e ELE Rally (vrijdag 5 juni 2020) 2020-00062

(Omgeving Automotive Campus/Stiphout) 

Havenweg 18 14-01-2020     Carnaval 2020 plaatsen overkapping  2020-00068

  Havenweg 18 (20 t/m 27 februari 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.

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

Markt 14-01-2020   Nationaal Straatvoetbaltoernooi 2020 2019-03073

  (5 mei 2020)

Centrum 17-01-2020  Carnaval Helmond 2020, Buiten-              2019-03044 

  activiteiten (18 januari, 22  t/m 25 februari 2020) 

Stiphout 17-01-2020  Carnavalsoptocht Spurriezeiers  2019-03015

  (22 februari 2020) 

Mierlo-Hout 17-01-2020  Carnavalsoptocht Mierlo-Hout  2019-02975

  (22 februari 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:

Rivierensingel 719 10-01-2020 aanleg gesloten bodem  OLO 4877345

  energiesysteem 

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

Malex B.V.     Achterdijk 15A Het oprichten van een bedrijf voor onderhoud en 

reparatie van personenauto’s en bedrijfswagens;

De Lucht Restaurants B.V.   Europaweg 154 Het starten van een vestiging van Burger King.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

HLMD Horeca B.V. De Braak 7 drank- en horecavergunning 34174859/

     9-1-2020

VOF De Stadskamer Elzaspassage 15     drank- en horecavergunning 34200497/

     15-1-2020

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen 

openbare orde en veiligheid, via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl. 

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

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning “appartementen Zuid Koninginnewal 15 “. Deze waarde 

bedraagt maximaal 63 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse en 

maximaal 55 dB(A) voor het industrielawaai ten gevolge van bedrijventerrein Vlisco.

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 23 januari 

2020 gedurende zes weken (t/m 5 maart 2020) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt 

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

Zienswijzen

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder appartementen Zuid Koninginnewal 15. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen 

naar telefoonnummer 14 0492.

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Eenrichtingsverkeer in te stellen op de Zuid Koninginnewal tussen Molenstraat en Kasteel-

Traverse in de rijrichting van de Molenstraat door middel van het plaatsen van borden C02 en 

C03 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Mogelijkheid van bezwaar

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 met ingang van de dag na die waarop 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. Ook kan het bezwaar digitaal worden ingediend via 

www.helmond.nl.

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. E. de Haan, tel. 14 0492.

Beleidsregels parkeernormen Helmond 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft op 17 december 2019 de 

Beleidsregels Parkeernormen 2020 vastgesteld. De datum van inwerkingtreding is de datum 

van deze publicatie, namelijk donderdag 23 januari 2020. De Beleidsregels Parkeernormen 

2020 zijn op de website van de gemeente in te zien, op www.helmond.nl/parkeren. 

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 23 januari 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


