
Vanaf 1 juni betaald parkeren bij elektrische 
laadpunten in het centrum van Helmond   

Vanaf 1 juni geldt het betaald parkeren in het centrum ook voor de 
parkeerplaatsen bij elektrische laadpalen. Het gaat om een viertal 
parkeerplaatsen in het centrum van Helmond. Door vanaf 1 juni bij deze 
parkeerplaatsen ook parkeerbelasting te heffen hoopt de gemeente een 
effectiever gebruik van de laadpalen in het centrum van Helmond te stimuleren 
en het zogenoemde ‘laadpaalkleven’ tegen te gaan. 

Parkeerplaatsen in het centrum met elektrisch laadpunt
Het gaat om een viertal parkeerplaatsen met een elektrisch laadpunt gelegen 
aan:
• De Kegelbaan;
• De Kasteel Traverse;
• De Watermolenwal en
• Weg op den Heuvel (schuin voor residentie Binderen).

Vanaf 1 juni geldt het betaald parkeren bij deze elektrische oplaadpunten. Op de 
tijdstippen dat er sprake is van betaald parkeren (ma t/m za van 08.00 tot 19.00 
uur, vrijdagavond van 19.00 tot 22.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur) 
geldt het standaard uurtarief van 2,10 euro. 

Help mee de Japanse duizendknoop in Helmond 
tegen te gaan

De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die van nature niet in 
Nederland voorkomt en andere planten verdringt. De wortels groeien overal 
doorheen en kunnen schade veroorzaken aan woningen, opritten, wegen en 
natuur. De gemeente vraagt u daarom alert te zijn op de plant en mee te helpen 
om de plant te bestrijden. 

Ziet u de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte? 
Meld dit dan bij de gemeente via telefoonnummer 14 0492 of via 
www.helmond.nl/meldpunt. De gemeente zorgt voor bestrijding van de Japanse 
duizendknoop op gemeentegrond.  Als de grond van een andere eigenaar is, geeft 
de gemeente de melding door aan de eigenaar. Bijvoorbeeld het waterschap, de 
provincie of Rijkswaterstaat.

Heeft u Japanse duizendknoop in uw tuin?
Dan kunt u de plant het beste verwijderen. De enige manier om de plant te 
bestrijden is het afgraven van de besmette grond en het weghalen van de 
wortels. De resterende ‘schone’ grond kan terug in de tuin. Maai of snoei de 
duizendknoop niet en zorg dat stengels niet afbreken, want uit elk stukje stengel 
of wortel met een groeiknoopje kan weer een nieuwe plant groeien.

Gooi plant- en wortelresten bij het restafval in de grijze bak
Via het restafval wordt de plant verbrand. Zo helpt u verspreiding van de Japanse 
duizendknoop voorkomen. 

Heeft u vragen of twijfelt u of Japanse duizendknoop in uw tuin staat?
Kijk dan op www.helmond.nl/meldpunt. Hier vindt u antwoord op veelgestelde 
vragen over de Japanse duizendknoop en een folder met meer informatie over de 
bestrijding van de Japanse duizendknoop in uw tuin.

Probeer niet te krabben of wrijven. 

Geef bij uw melding duidelijk de locatie van de boom aan.

Melding maken van 
een nest met 
eikenprocessierupsen

U kunt een melding maken via 
www.helmond.nl/meldpunt. 
Kies voor ‘ongedierte’ en dan ‘eikenprocessierups’.

U kunt uw melding ook telefonisch 
doorgeven via 14 0492.

Geef bij uw melding duidelijk de locatie van de boom aan.

Het is voldoende om één keer een melding te maken van een nest van 
eikenprocessierupsen in een bepaalde boom.

 We geven de volgende locaties prioriteit: 
 fietspaden, scholen en 
 speeltuintjes.

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



Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Korenbloemstraat 20 19-05-2020  plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5000123

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hannie Schaftplein 9 25-05-2020 plaatsen dakkapel OLO 5039669

Kennemerland 23 25-05-2020 vergroten woning OLO 5110183

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  

Struijk, M.A.W.G.  25-03-1993

Bais, A.   22-10-2000

Yasin, S.K.  01-07-1996

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  

van Bussel, B.G.A.  26-09-1984

S. Kwasniak  03-03-1991

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. 

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 28 mei 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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 09 juni 2020 en 23 juni 
2020. Beide 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 omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Geeneind 6 17-05-2020 plaatsen hekwerk OLO 1573253

Zuiderstraat 62 15-05-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5149429

Citroenvlinder 13 18-05-2020 verbreden uitweg OLO 5174499

Hopmanstraat 20 14-05-2020 plaatsen overkapping OLO 5168859

Brandevoort, sectie U nr 7715  18-05-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5174561

kavel HZ11 

Luitvoort 5 19-05-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 5179239

  i.v.m. beroep aan huis 

Markt 46-47-48 19-05-2020 herontwikkeling winkel met  OLO 5180061

  bovenwoning naar kleine winkel en

  7 appartementen-studio’s 

Gasthuisstraat 70 24-05-2020 vervangen dak OLO 5188639

Stationsplein 1 20-05-2020 plaatsen stationsoutillage OLO 5183545

Rijnlaan 91 19-05-2020 vestigen yogastudio OLO 5180449

Sleedoornpad 5 20-05-2020 vergroten woning OLO 5182809

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

Vechtstraat 57 18-05-2020 maken uitweg OLO 5100189

Nassaustraat 44 18-05-2020 maken uitweg OLO 5038919

Veldbeemd-Rochadeweg   18-05-2020 opwaarderen kruising veldbeemd- OLO 5044215 

kadastraal S 139  rochadeweg t.b.v. verkeersregelinstallatie  

van Leeuwenhoeklaan 12 24-05-2020 renovatie dak OLO 5016987

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kaldersedijk 2 25-05-2020  oprichten woning en maken  OLO 4885269

  uitweg

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken, met ingang van de dag na publicatie van dit besluit, 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). Er kan geen beroep 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.

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

Goorwal 28 16-02-2020 vergroten woning OLO 4958861

Westerzandweide 2 04-03-2020 oprichten berging OLO 4941601

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

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

Bernoullistraat 8 vergroten woning OLO 5111185


