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• 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

Verbod op afsteken vuurwerk en carbidschieten
Het is in Helmond verboden om vuurwerk en carbid af te steken. Dit verbod 
geldt ook tijdens de jaarwisseling 2020-2021.

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken 
van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de 
huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het kabinet besloten 
dat er tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en 
afgestoken mag worden. De gemeenteraad heeft als aanvulling op het landelijke 
vuurwerkverbod besloten om in Helmond ook het carbidschieten te verbieden.

Overlast melden via app
Er is een handige app waarmee u met uw smartphone vuurwerkoverlast kunt 
melden. In de app kunt u aangeven op welke locatie u vuurwerk of carbid hoort. 
Zo helpt u om de overlastgebieden beter in kaart te brengen, waardoor de inzet 
van handhaving kan worden aangepast. U kunt de app downloaden via Appstore 
en Google Play. De app heet Mobile alert (van Intergraph Corporation).

Meer informatie over de maatregelen leest u op www.helmond.nl/vuurwerk.

Hout stoken. Hou het gezellig, voor uzelf én voor 
uw buurt 

Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt 
gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. Stookt u op de juiste 
manier, dan beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor 
uzelf. En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. Voor 
uzelf én voor uw buurt. Wat is goed stoken? Hieronder leest u een aantal tips.

Stook droog hout
Zorg ervoor dat het hout droog is, met een vochtpercentage van maximaal 20%. 
Het stoken van vochtig hout zorgt namelijk voor een onvolledige verbranding. 
Dat kan nadelige gevolgen hebben voor u, uw omgeving én voor uw kachel en 
rookkanaal.  Voor het meten van het vochtpercentage kunt u een houtvochtmeter 
gebruiken. 

Gebruik alleen ongeverfd en onbehandeld hout
Bij het stoken van behandeld of geverfd hout kunnen namelijk gevaarlijke stoffen 
vrijkomen. Let op als u een zogenaamde allesbrander heeft. U kunt daarin geen 
behandeld of geverfd hout en afval als plastic verbranden. Dat is erg ongezond 
voor uzelf en uw omgeving. 

Steek het hout van bovenaf aan met aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes
Dan verbrandt het haardhout beter tijdens het aanmaken van het vuur. 

Stook niet als het windstil of mistig is
Bij die weersomstandigheden trekt uw kachel slecht en blijft de rook in uw tuin 
en in uw omgeving hangen.  U kunt zo geur- en gezondheidsoverlast voor uw 
buren veroorzaken. Check daarom voor u gaat stoken www.stookwijzer.nu en zie 
meteen of de weersomstandigheden goed zijn.

Meer tips? Zie www.helmond.nl/houtstoken.

Webinar vrijwilligersbeleid verplaatst naar 
7 januari
De webinar over het vrijwilligersbeleid van de gemeente Helmond is verplaatst 
naar donderdag 7 januari. Raads- en commissieleden laten zich inspireren door 
interessante sprekers. Maar ook ú kunt deelnemen! Dit is met name interessant 
voor vrijwilligers en instellingen waarbij veel vrijwilligers actief zijn. U kunt via 
deze link deelnemen: https://youtu.be/l_aSgwwshHE 

De webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. Het programma 
start met drie korte presentaties: 
• een toelichting over het huidige vrijwilligersbeleid van gemeente Helmond en 
 de uitdagingen waar we voor staan;
• een inspirerend verhaal van hoogleraar Kees Klomp, Hogeschool Rotterdam, 
 over de betekeniseconomie (balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden) 
 die zorgt voor een geheel andere kijk op vrijwilligerswerk en
• nog meer inspiratie van Vivienne van Leuken van Stichting VIPE 
 (Voor Ieder Persoon Eigen) uit Helmond, met duurzame en praktische ideeën 
 om vrijwilligerswerk gepast te waarderen.
 
Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. Het 
telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop van hun 
presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Inwoners, en met name vrijwilligers en instellingen waarbij vrijwilligers actief 
zijn, zijn van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich van tevoren niet aan 
te melden. Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 7 januari. 

Podiumbijeenkomsten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen. Vanwege de maatregelen 
om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, vinden de 
podiumbijeenkomsten nu plaats in de vorm van een webinar.

Commissievergadering
Online via raad in beeld

Adviescommissie  
Dinsdag 5 januari, 19.00 uur 

Op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
1. Ontwikkeling & Positionering sociale teams - Doorontwikkeling 
 gebiedsgericht werken

De volledige agenda’s 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

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

Provincie Noord Brabant                      Helmondsingel 143  Het veranderen van een inrichting 

voor de opslag van zout en materieel 

voor gladheidsbestrijding.



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

Mommersdonk 14 14-12-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5453243

Overhorst 23 14-12-2020 herstellen gevelbekleding OLO 5148731

IJsselstraat 65 14-12-2020 vergroten woning en plaatsen  OLO 5546093

  dakkapellen 

Zomerheide 2 15-12-2020 oprichten woning OLO 5418857

Scheerderhof 28 15-12-2020 uitbouw schuur OLO 5383647

1e Bosweg 10 15-12-2020 uitbreiden woning en plaatsen  OLO 5512089

  dakkapellen 

Havenweg   17-12-2020 plaatsen ondergrondse OLO 5554581

hoek Kanaaldijk NO, Sectie G551, 1786  afvalcontainers

Aarle-Rixtelseweg 113 17-12-2020 plaatsen erker OLO 5360613

Bakelsedijk 324 17-12-2020 oprichten woonverblijf OLO 5480659

De Kromme Geer 14 18-12-2020 plaatsen dakkapel OLO 5549445

Mercuriuslaan 90 18-12-2020 plaatsen dakkapel OLO 5618379

Kanaaldijk N.W. 81 18-12-2020 oprichten carport OLO 5615605

Stilpot 30 21-12-2020 verbouwen woning OLO 5585465

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

Kaldersedijk 2 14-12-2020 aanleg gesloten  OLO 5670503

  bodemenergiesysteem 

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

Brand kavel BR88 11-12-2020 oprichten woning OLO 5448741

Holterbergweide 22 11-12-2020 vervangen garagedeur door pui OLO 5665669

Baroniehof 212 16-11-2020 brandveilig gebruik OLO 5603647

De Veste blok 24 11-12-2020 oprichten 28 appartementen en  OLO 5666835

  35 woningen, blok 24 

Breedijk, Sectie C 11612 10-12-2020 oprichten 2 bedrijfshallen OLO 5664767

Bakelsedijk 32 13-12-2020 afwijking bestemmingsplan  OLO 5646313

  t.b.v. begeleid wonen 

Liverdonk kavel L52 14-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5568073

Weg op den Heuvel 35 14-12-2020 nieuwbouw en renovatie stadskantoor OLO 5591971

Soesterbergplein 10 12-12-2020 maken uitweg OLO 5668707

Dr. Klompélaan 1 15-12-2020 vergroten dakkapel OLO 5676969

Dr. Klompélaan 3 15-12-2020 vergroten dakkapel OLO 5677003

Heiakker Zuid fase 4 18-12-2020 oprichten 29 appartementen OLO 5646911

Waterburcht 7 (Suytkade)  18-12-2020 oprichten 70 appartementen,  OLO 5675957

sectie F 1094, 122  waterburcht 7 

Watertoren blok 7 (Suytkade) 17-12-2020 oprichten brug watertoren blok 7  OLO 5683549

1e Bosweg 10 16-12-2020 legalisatie zwembadoverkapping,  OLO 5679983

  tuinhuis 

Liverdonk kavel L55  17-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5432771

Engelseweg / Churchilllaan 18-12-2020 gevelwijziging, interne verbouwing OLO 5688023

Noord Koninginnewal 17-21 20-12-2020 Noord koninginnewal 17-21  OLO 5690207

  opbouwen en appartementen maken 

Brand Kavel BR 53 19-12-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5572987

Koeveldsestraat 18 16-12-2020 vervangen erfafscheiding OLO 5680571

Cacaokade 1 17-12-2020 wijzigen entree OLO 5676755

Bezemheide 10 16-12-2020 maken uitweg OLO 5680779

Anterieure exploitatieovereenkomst voormalig belastingkantoor, 
Stationsplein 9 te Helmond

Burgemeester en Wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 1 december 2020 met 

Hyperion Real Estae Vught B.V. een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 

6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op de percelen grond gelegen aan/nabij Stationsplein 9 

te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie I, nummer 2281, 

(het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het 

verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.

Inzage 

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich 

hiervoor melden bij de receptie.

• 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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging:

Automotive Campus 30 16-12-2020  Veranderen inrichting – realiseren  OLO 5308929

  van een waterstofpark

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning 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.

Wet bodembescherming (Wbb)
definitief besluit ingevolge artikel 39 Wbb

Nedschroef Helmond B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het 

bodemsaneringsplan voor de locatie Kanaaldijk N.W. 71-73 te Helmond (locatiecode: 

AA079400095).

Het college van B&W heeft het volgende besloten:

1. onder voorwaarden in te stemmen met het ingediende saneringsplan;

2. financiële zekerheid te laten stellen bij de uitvoering van de bodemsanering.

Inzage 

Het besluit is voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 24 december 2020 tot 4 februari 2021 in te zien bij 

cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is 

alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening 

U kunt in beroep gaan tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Het 

beroepschrift dient te worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag of digitaal via de website 

digitaalloket.raadvanstate.nl. Door middel van een verzoek om voorlopige voorziening aan de 

Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, kan worden 

verhinderd dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd.

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend 

dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd 

uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden verwijdering

   verwijdering 

Spring,  Binderen 4  231912122 01-04-2021 Sluiting locatie

Beestenbende (BSO) Helmond

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 24 december 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


