
Coronavirus in Helmond
 
De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar snel op. Het is inmiddels een 
wereldwijde crisis, waar ook Helmond de gevolgen van ondervindt. Dit heeft o.a. 
gevolgen voor de dienstverlening van gemeente Helmond en de Helmondse ondernemers. 

Aangepaste openingstijden Stadswinkel  

De Stadswinkel werkt alleen op afspraak en handelt vanaf woensdag 18 maart alleen de 
meest dringende zaken af. De gemeente doet dit om de besmetting met het coronavirus 
in te perken. Wel kan het zo zijn dat het iets langer duurt voordat u iemand aan de balie of 
telefoon krijgt, omdat medewerkers in kleinere teams en, waar mogelijk, thuiswerken. 

De openingstijden van de Stadswinkel zijn daarom t/m in elk geval 6 april aangepast. 
De Stadswinkel is vooralsnog van maandag t/m vrijdag open van 9 uur tot 12 uur. 
Dit betekent dat u daarom altijd telefonisch een afspraak moet maken. Uitsluitend voor: 
aangifte geboorte, aangifte overlijden, spoedaanvraag paspoort/identiteitskaart 
(alleen als u vóór 15 april op reis gaat) en aanvraag rijbewijs (korter dan 1 maand geldig). 

Vragen of een afspraak maken bij de Stadswinkel? Neem telefonisch contact op 
Voor het maken van een afspraak of bij vragen kunt u contact opnemen met de gemeente 
via tel. 14 0492 (6 cijfers). Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? 
Stel uw bezoek dan in ieder geval uit.

Digitaal aanvragen 
U kunt overigens in veel gevallen zaken digitaal regelen. De gemeente adviseert u 
daarom om, wat online kan, online te doen. Bijvoorbeeld: aangifte vermissing document, 
verhuizingen, afschrift Burgerlijke Stand, uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en een 
VOG rechtstreeks bij dienst Justis. 

Aangepaste openingstijden Zorg & Ondersteuning   

Ook de openingstijden van de balie Zorg & ondersteuning (Zandstraat 94) zijn vanaf 
vrijdag 20 maart t/m 6 april gewijzigd. De balie is gedurende deze periode van maandag 
t/m vrijdag van 9 uur tot 12 uur geopend. 

Geannuleerde evenementen en bijeenkomsten   

Het kabinet heeft op maandag 23 maart besloten dat alle evenementen en 
bijeenkomsten met meerdere personen (3 of meer) tot 1 juni verboden zijn. Dit houdt 
in dat tot 1 juni alle evenementen in Helmond afgelast zijn. Het gaat om de volgende 
evenementen: 

Publieke evenementen
• OV-opstapdag (donderdag 26 maart)
• Wijkspreekuren (12, 16, 19, 26 maart en 2 april)
• Voorjaarskermis (vrijdag 27 maart tot en met zondag 5 april)
• Lichtjesparade in Mierlo-Hout (zaterdag 28 maart)
• Lintjesregen (24 april): Informatie over eventuele verplaatsing of een andere opzet volgt.
• Koningsdag (27 april): Dit evenement komt helaas definitief te vervallen.
• Ontvangst (oud) gedecoreerden (27 april): Dit evenement komt helaas definitief te 
 vervallen.
• Dodenherdenking (4 mei): Informatie over een andere manier van herdenken volgt.
• Bevrijdingslunch (5 mei): Dit evenement komt helaas definitief te vervallen.

Raadszaken
• Podiumbijeenkomst coffeeshops (dinsdagavond 24 maart)
• Opiniecommissies (dinsdag 31 maart)
• Adviescommissies (7 april)

Ondernemersloket en steunmaatregelen voor 
ondernemers
 
Bent u als ondernemer getroffen door deze crisis en zoekt u naar antwoorden op uw 
vragen? Sinds donderdag 19 maart is er een lokaal ondernemersloket. 
U kunt met uw vragen terecht bij de accountmanagers Economie van gemeente Helmond 
door telefonisch contact op te nemen via 14 0492 of mail naar 
accountmanagement@helmond.nl. 

Zij ondersteunen u bij vragen over de gevolgen voor uw onderneming en over de 
maatregelen die zowel landelijk als lokaal genomen worden om ondernemers te helpen. 
Om de ondernemers tegemoet te komen is er een aantal lokale maatregelen genomen 
die de ondernemers direct in de liquiditeitspositie kunnen ontlasten. Eén van de lokale 
maatregelen: uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen voor ondernemers. 
Ga naar www.helmond.nl/coronavirus voor een overzicht van de lokale en landelijke 
steunmaatregelen.  

Op de hoogte blijven?  

Kijk voor alle actuele informatie op www.helmond.nl/coronavirus. Hier vindt u eveneens 
informatie over afvalinzameling in Helmond en een overzicht van geannuleerde 

evenementen en bijeenkomsten. 

Bekendmakingen
 

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

Tamboerijnstraat 108 vergroten zolder OLO 4909135

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

Raktweg 19 - Berkendonk 23-01-2020 aanvraag ontheffing  OLO 4904775

  bestemmingsplan tbv foutdoor festival 

Elbeplantsoen 61 07-01-2020 plaatsen dakkapel OLO 4868653

Aarle-Rixtelseweg 78A 23-12-2019 oprichten woning OLO 4730431

Houtvonkenstraat  22-10-2019 oprichten 10 woningen OLO 4704047

2 t/m 20 even   (voorstadhalte) 

Hoofdstraat  22-10-2019 oprichten 40 appartementen OLO 4704331

171 t/m 249 oneven  (voorstadhalte) 

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

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

Houd 1,5 meter afstand om 
coronabesmetting te voorkomen. 
De norm van 1,5 meter geldt altijd. 

 

1,5 meter afstand 

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



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

Rootakkers 14 14-03-2020 vergroten woning met garage OLO 4926561

Azalealaan 64 12-03-2020 wijzigen reclame en plaatsen  OLO 5020751

  winkelwagenopvang en pick up point 

Beemdweg 37 13-03-2020 plaatsen overkapping voordeur OLO 5021027

Omgeving Damhertlaan- 12-03-2020 oprichten woning OLO 5016099

Dapperslaer sectie X 1815 

Hoek Houtsestraat- 17-03-2020 plaatsen van een kokowall OLO 5028141

Kromme Haagdijk-Baarstraat   geluidsscherm

kadastraal T 7883

Helmond-West Houtsdonk 13-03-2020 vellen van houtopstanden,  OLO 5013933

  verwijderen stobben en kappen 3 lindes 

Twentehof 1 17-03-2020 oprichten garage OLO 5030331

Vuurvlinder 9 18-03-2020 maken uitweg OLO 5031493

Ganzewinkel 23 18-03-2020 vergroten woning OLO 5032067

Hazenwinkel (Brandevoort),  18-03-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4754489

sectie U 7668 Kavel HZ 19 

Coendersberglaan 17 19-03-2020 gebruik bijgebouw als woning OLO 5033857

Walenburgweide 2 19-03-2020 oprichten overkapping OLO 5036029
 

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

Willem Prinzenstraat 190 19-03-2020 plaatsen dakkapel zijgevel OLO 4792113

Gasthuisstraat 74 19-03-2020 herbouw woning OLO 4628445

Eikenwal 1 20-03-2020 vergroten woning (voorzijde) OLO 4975165

Rootakkers 14 20-03-2020 vergroten woning met garage OLO 4926561

Citroenvlinder 2 20-03-2020 maken uitweg OLO 4991607

Vuurvlinder 9 20-03-2020 maken uitweg OLO 5031493

Zuid Koninginnewal 11 -  23-03-2020 kappen 1 boom OLO 4918029

tegenover Zuid Koninginnewal 11 

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

Kasteelplein 1 - kasteeltuin 11-03-2020     Ibiza markt (28 juni 2020) 2020-00446

Frans Joseph van  12-03-2020     muzikale afsluiting Lucas Gasseljaar 2020-00445

Thielpark 7   (7 juni 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.

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

Leenders Wheels                                    Middendijk 32b (unit 6)  Het oprichten van een bedrijf voor 

in- en verkoop en het monteren en 

balanceren van banden en velgen

Enexis Netbeheer                    Korendijk ongenummerd  Het oprichten van een 

gasdrukregel- en meetstation. 

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Een parkeerverbod in te stellen op de Wilgehoutstraat tussen de Elzehoutstraat en het 

 parkeerterrein bij de voetbalclub aan de zijde van de woningen door middel van het plaatsen 

 van borden E1 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Bezwaar maken 

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 één 

dag nadat 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. U kunt het 

bezwaar ook digitaal indienen 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, 

ook 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.

• 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

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

Heiakker 21 17-03-2020 melding gesloten  OLO 5030025

  bodemenergiesysteem 

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

• 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de Noordende 17 (VKB 2004).

• 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de Mgr. Nolensstraat 7 (VKB 2006). 

Bezwaar maken 

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 

één dag nadat 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. U kunt ook digitaal een bezwaar indienen 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, 

ook 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. H. Raijmakers, tel. 0492-58 7588. 

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de bestemmingsplannen:

1. Helmond West – Mierloseweg 34 – 46

 Op de locatie Mierloseweg 34 - 46 zijn momenteel enkele (verouderde) bedrijfsgebouwen 

 en enkele woningen aanwezig.  Het voornemen is de bestaande bebouwing te slopen en 

 een nieuw hoogwaardig appartementencomplex te realiseren. Het programma bestaat uit 

 34 appartementen verdeeld over twee gebouwen. 

2. Brandevoort – Kaldersedijk (verwijderen buisleidingtracé)

 Het plan betreft het verwijderen van de aanduiding waarmee het buisleidingtracé 

 planologisch mogelijk werd gemaakt. Ook wordt de woning Kaldersedijk 4 in dit 

 bestemmingsplan opgenomen.

3. Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35: Huis voor de Stad

 Het plan voorziet in de bouw van een nieuw gemeentekantoor op de locatie Weg op den 

 Heuvel 35 te Helmond, om zodoende alle gemeentelijke dienstverlening te concentreren 

 op één locatie.  Vooralsnog zal een klein gedeelte van de bestaande bebouwing worden 

 gerenoveerd en voor het resterende gedeelte zal sprake zijn van nieuwbouw.

4. SBC De Braak-Zwembad.

 Het plan voorziet in de bouw van een nieuw zwembad in de 2e fase van het plangebied van 

 sport- en belevingscampus De Braak in Helmond-Oost, ter vervanging van het bestaande

 zwembad “De Wissen”.  

U kunt momenteel geen zienswijzen indienen. Deze mogelijkheid wordt geboden op het 

moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage ligt. Dit wordt 

bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop en op www.helmond.nl. Er kan geen 

onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen over het 

voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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 26 maart 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.


