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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

Noodfonds corona tot eind december verlengd

De inschrijftermijn om aanspraak te maken op het noodfonds corona is verlengd 
tot 31 december 2020. De gemeente heeft dit noodfonds opgericht voor 
(sport)clubs, verenigingen en culturele en maatschappelijke organisaties 
die door de rijksmaatregelen vanwege de coronacrisis in acute financiële 
moeilijkheden komen. Nu de maatregelen vanwege een tweede coronagolf zijn 
verlengd komen er steeds meer organisaties in moeilijkheden. Om hen tegemoet 
te komen stelt de gemeente het noodfonds voor een langere tijd beschikbaar. 
Een organisatie kan eenmalig beroep doen op dit noodfonds. 

Wanneer komt een club of organisatie voor noodhulp in aanmerking?
1. De club of organisatie is actief binnen het domein sport, welzijn of cultuur en 
 heeft geen winstoogmerk;
2. Is actief en gevestigd in de gemeente Helmond;
3. Heeft minstens 20% minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis;
4. Verkeert in acute financiële nood en kan zonder noodhulp dit jaar niet meer 
 aan haar financiële verplichtingen voldoen.

Meer informatie 
Kijk voor de volledige beleidsregels die voor het noodfonds van toepassing zijn op 
www.helmond.nl/coronavirus onder ‘nieuws ondernemers en instellingen’. 
Hier staat ook het aanvraagformulier dat samen met de bijbehorende stukken 
uiterlijk 31 december 2020 moet worden ingestuurd naar 
noodfondscorona@helmond.nl.

Podiumbijeenkomst-webinar vrijwilligersbeleid 
op 8 december

Op dinsdag 8 december is er een webinar over het vrijwilligersbeleid van de 
gemeente Helmond. 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. Om 
verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kiezen we ervoor om 
de podiumbijeenkomst in de vorm van een webinar te houden. De link naar de 
livestream wordt binnenkort bekendgemaakt via de website en social media 
kanalen van de gemeente.

De webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. Het programma 
start met drie korte presentaties: 
• een toelichting op 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, die zorgt voor een geheel andere perceptie op 
 vrijwilligerswerk;
• nog meer inspiratie van Vivienne van Leuken en Peggy van de Vijfeijken van 
 VIPE 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 8 december. 

Toekomstige besluiten
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.

Helmond verduurzaamt afvalinzameling in 2021

Vanaf 1 januari heeft u in Helmond zelf invloed op hoeveel afvalstoffenheffing u 
betaalt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt.

Betalen per lediging restafvalcontainer
Vanaf januari 2021 betaalt u voor uw restafvalcontainer, vanaf de 7e lediging 
in een jaar, een extra bedrag per lediging. Dit systeem wordt ook wel diftar 
(gedifferentieerde tarieven) genoemd. Met diftar heeft u zélf in de hand hoeveel 
afvalstoffenheffing u betaalt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vaak uw 
restafvalcontainer aan de straat hoeft. En dat scheelt in uw portemonnee.

Gratis omruilactie containers
Wilt u vanwege de invoering van diftar overstappen op een kleinere 
restafvalcontainer? Of juist een grotere container voor papier of groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT)? Dat kan. U kunt uw container(s) eenmalig gratis ruilen. 
Wilt u hier gebruik van maken? Bel dan maandag 30 november tot en met vrijdag 
18 december op werkdagen naar 14 0492.

Hoogbouw: start inzameling GFT
In de loop van 2021 start de gemeente met de inzameling van groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT) bij alle hoogbouwcomplexen en in Brandevoort de 
Veste. Dit vraagt om maatwerk. Daarom voert de gemeente dit wijk voor 
wijk in. De gemeente informeert deze bewoners hier apart over. Daarnaast 
worden deze bewoners geïnformeerd over de gevolgen die dit heeft voor de 
restafvalinzameling. 

Toegang en tarieven milieustraat
De milieustraat bezoeken kan alleen op afspraak. U plant uw afspraak via 
www.helmond.nl/afspraak. De afspraakbevestiging is uw toegangsbewijs. 
In 2021 zijn de tarieven voor de milieustraat afhankelijk van hoe vaak u de 
milieustraat bezoekt. Wanneer u de milieustraat meer dan 4 keer per jaar 
bezoekt, wordt het tarief per bezoek hoger. De gratis afvalstromen tellen wel mee 
als bezoek, maar blijven gratis.

Vragen?
Meer weten over de wijzigingen en de nieuwe tarieven? 
Ga dan naar www.helmond.nl/afval2021 of bel naar 14 0492. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 08 december 2020 en 
22 december 2020. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand 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 online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Scheepsboulevard 15 - 19-11-2020 Urban Matterz indoor (07-03-2021) 2020-01753

Scheepsboulevard

 

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.



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

Watermolenwal 8 12-11-2020 wijzigen bedrijfsruimte OLO 5594291

Haaghout 3 16-11-2020 wijzigen gevels OLO 5604223

Aarle-Rixtelseweg 107 16-11-2020 maken 2e uitweg OLO 5604281

Branchweg 5 16-11-2020 verbouw en uitbreiding kantoorpand OLO 5592427

Malaxisbeek 8 16-11-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 5599559

Rupelstraat naast 56 12-11-2020 oprichten woning OLO 5593913

Haaglaan 53C 18-11-2020 vergroten woning OLO 5610839

Mierloseweg 86I 19-11-2020 strijdig gebruik  OLO 5612633 

  (wijzigen bestemmingsplan) 

St. Annaplein 22 20-11-2020 kamerverhuur OLO 5615519

Kanaaldijk N.W. 81 20-11-2020 oprichten carport OLO 5615605

Rembrandtlaan 30 20-11-2020 inrichting schoolplein e.o. OLO 5615211

Lobbenhoeve 11 20-11-2020 oprichten woning en aanleg uitrit OLO 5248665

Mercuriuslaan 90 22-11-2020 plaatsen dakkapel 2020-X1629

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

Veestraat 30, 30A,  17-11-2020 plaatsen trap en verbouwen naar OLO 5380003

30B, 30C, 30D  4 appartementen 

Horstlandenpark 2 17-11-2020 plaatsen reclame muur OLO 5388361

Rietbeemdweg 1C 17-11-2020 verbouwing bedrijfspand OLO 5418379

Breedijk 10 17-11-2020 vergroten industriehal  OLO 5305573

  (verplaatsen wellness world) 

2e Haagstraat 42 18-11-2020 plaatsen reclame en  OLO 5484523

  winkelwagenoverkappingen

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging:

Theo Driessenhof 35A 18-11-2020  brandveilig gebruik OLO 5219689

Markt 213 19-11-2020  Vervangen markiezen OLO 4987339

Beroepschrift indienen

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 aanvragen

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.

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

Mierloseweg 317 wijzigen gebruik begane grond detailhandel  OLO 5560999

 naar wonen

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

Bakelsedijk 324 28-09-2020 oprichten woonverblijf OLO 5480659

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

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

Mierloseweg 86J en  2-11-2020  verbouwen winkelpand naar OLO 5311655

Binnendongenstraat 18 en 20   3 appartementen 

Kaldersedijk 2 18-11-2020  verplaatsen uitweg OLO 5482769

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Pastoor Elsenstraat 36 16-11-2020  plaatsen aanbouw OLO 5557351

Hertelaan 11 16-11-2020  plaatsen poort achterom OLO 5570471

• 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

Ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis – Elbeplantsoen 
(percelen 1656 – 1657) 

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

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis – Elbeplantsoen (percelen 1656 – 1657) met ingang van 

27 november 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plangebied is onderdeel van de woonwijk Brouwhuis en ligt aan de oostkant van Helmond. 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een braakliggend perceel ten zuiden van de 

woningen aan het Elbeplantsoen aan de rand van de bossen van de Brouwhuissche Heide. 

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 20 woningen mogelijk. 

Burgemeester en wethouders maken ook bekend dat zij, op grond van het bepaalde in artikel 

3.1 en 5.3 van de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant, voornemens 

zijn om Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de grenzen op de 

verbeelding van de Interim omgevingsverordening aan te passen om zodoende het plangebied 

volledig binnen het Stedelijk Gebied te brengen. Het plangebied valt grotendeels binnen het 

werkingsgebied Stedelijk Gebied. Een klein deel valt binnen het werkingsgebied Gemengd 

Landelijk Gebied. Op het ontwerp behorende bij de verbeelding is dit als volgt aangeduid: 

“overige zone – te verwijderen gemengd landelijk gebied” en “overige zone - toe te voegen 

stedelijk gebied”.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1400BP180049-1000. 

Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de 

coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een 

afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492. 

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan en het voornemen van burgemeester 

en wethouders om Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van het werkingsgebied 

Stedelijk Gebied te wijzigen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, 

afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: 

zienswijze bestemmingsplan Brouwhuis – Elbeplantsoen (percelen 1656 – 1657). Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Voor het maken van een afspraak kunt u 

tussen 9:00 en 12:00 uur bellen naar telefoonnummer (0492) 70 2602.

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  

Struijk, A.  29-03-1982

Janse, M.A.  17-12-1976

Luijs, J.H.S.  15-10-1994

Voorn Pimentel, R.  05-06-1984

Esajas, E.R.  30-09-1992

Mazur, S.P.  06-04-1999

Westeinde van ‘t, R.S.  24-11-1970

Pocorni, R  10-08-1980

Haazen, N.E.A.A.  10-03-1983

Ţurlea, G  02-07-1997

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. 



• 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 26 november 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.

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 enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Markgraaf, J.C.C.  21-08-2000

Hakkou, L.   24-07-1991

Renwarin, R.R.R.  13-06-1984

Akkab, M.N.  03-12-1996

Van Hoof, W.J.M.  17-09-1988

Mollemans, F.A.  08-11-1971

Jabłoński, P.   19-07-1995

Fehan, K.  01-01-1996

Pratt, J.R.  17-09-1971

Oliveira da Silva, M.L.  22-10-1972

Jędrczak, K.  14-05-1983

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.

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


