
Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Goorloopweg 2 14-07-2020     Tour de Bocht 7 (19 september 2020) 2020-01032

Havenweg 16-07-2020     Zomer Parkpret (31-7 t/m 13-8-2020) 2020-01062

Steenweg 19 17-07-2020     Dutch Kizomba Festival 2020-01083

(3 juni t/m 6 juni 2021) 

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

Gerstdijk 24 10-07-2020 plaatsen magazijnstellingen OLO 5310319

Adriana van den Dyckestraat,  10-07-2020 oprichten woning OLO 5122499

sectie U 7686 

Zevenstersingel 7 13-07-2020 verbouwen woning, kappen bomen OLO 5317707

Dorpstraat 52 t/m 58 10-07-2020 revitaliseren complex winkels OLO 5035375

en woningen 

Sectie U 2855, Markestrijp 11-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5312853

Leemkuilenweg 7 13-07-2020 verbreden uitweg OLO 5316349

Horstlandenpark, sectie Q 2869 13-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5132443

Laagveld 37 14-07-2020 verbouwen woning OLO 5316613

Pastoor Elsenstraat 51 14-07-2020 vergroten woning met erker OLO 5319541

Haverdijk 8 14-07-2020 gevelrenovatie bedrijfspand rogon OLO 5229003

Mierloseweg 86I 10-07-2020 verbouwen winkelpand naar OLO 5311655

3 appartementen 

Gerstdijk 24 -  14-07-2020 kappen 1 boom OLO 5319999

Aan de zijde Maisdijk 

Bosbes 6 15-07-2020 vergroten raam voorzijde OLO 5321473

kavel L50, hoek Broekstraat/ 15-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5295191

Martnalidonk 

Hyacintstraat 2 16-07-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5326323

Beelsstraat 7 13-07-2020 oprichten dakterras, plaatsen carport OLO 5315683

Baroniehof 212 17-07-2020 tijdelijke huisvesting OLO 5327897

kindcentrum de rakt 

Hulshoeve 16 19-07-2020 oprichten berging/tuinhuis OLO 5324245

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

Markt 46-48 verbouwen winkel en oprichten  OLO 5253499

 5 appartementen 

van der Brugghenstraat 30 plaatsen dakkapel, erfafscheiding,  OLO 5321637

 maken uitweg 

Binderseind 21 vestigen sportschool OLO 5325305

Scheerderhof 21 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5295453

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: Kanaaldijk N.O. 72-74 (vml.), AA079403424

Melder: Tritium Advies B.V.

Datum ontvangst: 10 juli 2020

Categorie sanering: immobiel

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Rijpelplein 26   14-07-2020   plaatsen kraan 25m2 tbv 2020-01012

zendmastinspectie Rijpelplein (18 augustus 2020) 

Jan den Bellemanstraat  14-07-2020   plaatsen keet, toilet en hoogwerker 2020-00642

2 t/m 36 (hoogbouw Zonnekwartier) 33m2 (10-8 t/m 18-9-2020) 

Jurapad 7   14-07-2020   Plaatsen container (tijdelijk netstation)  2020-01021

van 12-10-2020 t/m 2-11-2020 

Moerdonskvoort  16-07-2020   Plaatsen container (7,35m2) 2020-01029

van 1-9-2020 t/m 17-11-2020

Woning leeftijdsbestendig maken met hulp 
van Blijverslening

Wilt u uw woning aanpassen zodat u er op latere leeftijd kunt blijven wonen? 
Dan kunt een beroep doen op de Blijverslening van de gemeente Helmond.

Wanneer zelfstandig wonen door acute medisch redenen lastig wordt, kunt 
u vaak een beroep op de WMO doen om de woning aan te passen. Met de
Blijverslening kunt u nu ook, vooruitlopend op een zorgvraag in de toekomst, uw
huidige woning al in meer of mindere mate geschikt maken om er ook op latere
leeftijd te kunnen blijven wonen. De Blijverslening biedt de mogelijkheid om
tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen om deze aanpassingen te
kunnen betalen.

Koop- en huurwoningen
Bent u of is uw partner jonger dan 76 jaar, dan kunt u in aanmerking komen 
voor de lening. Daarbij maakt het niet uit of u een eigen woning of huurwoning 
heeft. Bij een huurwoning heeft u wel toestemming nodig van de verhuurder om 
aanpassingen te doen.

Meer informatie
Meer informatie over hoe u een lening kunt aanvragen, de voorwaarden en de 
toepassingen vindt u op  www.helmond.nl/blijverslening. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 18 augustus 2020 en 
dinsdag 1 september 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering vindt u de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen op www.helmond.nl/welstandscommissie. Ook liggen de 
agenda’s ter inzage in het stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 in Helmond. 
Het stadskantoor is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 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:

Rooseindsestraat 7 15-06-2020 maken uitweg OLO 5002689

Gasthuisstraat 15 13-07-2020 realiseren dienstwoning OLO 4853317

Kadastraal sectie B -  14-07-2020 Plaatsen poort bij bosperceel OLO 5195361

nr. 4372 

Leemkuilenweg 7 14-07-2020 verbreden uitweg OLO 5316349

Wildenborchlaan 68 14-07-2020 vergroten woning OLO 5199937

Berkveld 19 14-07-2020 kap 7 bomen 2020-x0855

Meijerijhof 27 14-07-2020 oprichten berging OLO 5159689

Arcostraat 16 t/m 50 even 14-07-2020 oprichten 18 woningen OLO 4946231

Zoete Kers 29, 29A, 29B,  16-07-2020 oprichten 6 appartementen OLO 5110639

29C, 29D, 29E en uitwegen  

Ansemhoek 9 17-07-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5035449

 uitweg 

Witte de Withstraat 33 18-07-2020 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 5256691

en vervangen pannen 

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

Datum verzending

Izumi Noord Koninginnewal 7     drank- en horecavergunning 34368393/

9-7-2020

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



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

Automotive Campus 30 10-07-2020 realisering van een waterstofpark OLO 5308929

Korte Beemd 2 14-07-2020 inzamelen/scheiden etc. van OLO 5318185

 afvalstoffen 

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 

Wallé, H.P.W. 27-03-2000

Manders, N.A. 03-12-2000

Stachy. M.M. 28-06-1986

El Majdoubi, M.  02-03-1993

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. 

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening blijkt 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 enzovoorts.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum 

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

Peeters, J.J.A.  22-02-1989

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 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.


