
Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 10 november 2020 en 
24 november 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 omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hazenwinkel kadastraal  15-10-2020 14 gesloten bodemenergiesystemen OLO 5526113

U 7773  voor 14 nieuwbouwwoningen 

Oude Torenstraat 3 20-10-2020 melding aanleg gesloten  OLO 5535251

  bodemenergiesysteem 

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

Ermgardhoek 19 16-10-2020 plaatsen hekwerk OLO 5528405

Soesterbergplein 10 19-10-2020 verbouwing woning OLO 5531705

Jeroen Boschstraat 19 16-10-2020 tijdelijke opvanglocatie dak- en  OLO 5527877

  thuislozen 

Sobriëtasplein 1 19-10-2020 aanvraag winkelwagenopvang buiten OLO 5531189

Dr. Schaepmanplantsoen 2 20-10-2020 vergroten woning OLO 5537177

Schutterslaan 8A 21-10-2020 verbouwen woning OLO 5535999

Rivierensingel 728 21-10-2020 uitbreiden yogastudio OLO 5540089

Amijsdonk 18 21-10-2020 plaatsen dakkapel achterzijde OLO 5540667

Steenweg 11 16-10-2020 plaatsen overkappingen (wintertuin) OLO 5528751

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

de Kromme Geer 97 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5277697

Kasteel-Traverse 106-210 vervangen dakleien en dakramen OLO 5530395

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

Boerhaavelaan  22-10-2020  kappen bomen OLO 5250321

(G 2619 en G 3018) 

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

Paterslaan 42 t/m 62 even 19-10-2020 transformatie kantoorgebouw  OLO 5084931

  tot wooneenheden 

Hyacintstraat 2 20-10-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5326323

Hoofdstraat 157 26-10-2020 oprichten garage en parkeerplaatsen OLO 5060687

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

Rietbeemdweg 1C 01-09-2020 verbouwing bedrijfspand OLO 5418379

3e Haagstraat 151 02-09-2020 uitbreiding woning OLO 5423469

Bosselaan 4A 27-07-2020 oprichten woning OLO 5352911

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

Vuurwerkoverlast melden

Tot 31 december 18.00 uur is heel Helmond een vuurwerkvrije zone. Overlast 
van vuurwerk in uw buurt melden? Gebruik de app Mobile Alert (Intergraph 
Corporation). Download via App Store of Google Play. 
Meer informatie: www.helmond.nl/vuurwerk.

Online op de koffie bij de wethouder 

Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de geplande digitale wijkspreekuren. 

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u, indien nodig, in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

Geplande digitale wijkspreekuren in november
• Mierlo-Hout: met wethouder Dortmans op woensdag 11 november van 
 19.30 tot 20.30 uur;
• Helmond-Oost: met wethouder De Vries op maandag 16 november van 
 19.00 tot 20.00 uur;
• Binnenstad: met wethouder De Vries op woensdag 18 november van 19.00 
 tot 20.00 uur;
• Brouwhuis: met wethouder Maas op donderdag 19 november van 19.00 
 tot 20.00 uur;
• Rijpelberg: met wethouder Maas op donderdag 19 november van 20.15 
 tot 21.15 uur. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, 
mailadres en telefoonnummer, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen 
en het onderwerp. Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link 
naar de Teams vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online 
vergadering. Aanmelden is mogelijk tot 17.00 uur op de dag voorafgaand aan het 
wijkspreekuur. 

Woont u in een andere wijk? 
Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor de bekendmaking 
van nieuwe data.  

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



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

Zwanebloemsingel 52B 22-10-2020  vergroten garage OLO 5443191

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

Soesterbergplein 10 23-10-2020  verbouwing woning OLO 5531705

Amijsdonk 18 23-10-2020  plaatsen dakkapel achterzijde OLO 5540667

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure (1e fase)
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Automotive      30-10-2020             11-12-2020                  Veranderen inrichting- OLO 5308929

Campus 30                         realiseren van een waterstofpark

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14 0492).

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Zuid Koninginnewal 9-13, Beugelsplein en Kerkstraat 

 (locatiecode AA079400610)

Melder: Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V.

Datum ontvangst: 20 oktober 2020

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  

Trovatello, G.  27-05-1959

Jabłoński, P.   19-07-1995

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

Jędrczak, K.   14-05-1983

Mazur, D.Z.  21-07-1971

Pratt, J.R.  17-09-1971

Pratt, C.W.  18-04-1969

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 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  

Smeets, E.E.B.   10-05-1970

Purmalis, K.  17-05-1987

Yahiaoui, M.   02-05-1980

Antkiewicz, G.  17-02-1973

Haddocks, L.G.A.   25-03-1977

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 29 oktober 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.

Doekjes & mondkapjes? 

Niet in het riool, 
maar in de 
prullenbak. 

Vochtige doekjes en 
(wegwerp) mondkapjes veroorzaken 

verstoppingen in het riool.  

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


