
Aanbiedregels voor afvalcontainers aan huis

De meeste inwoners hebben een eigen container aan huis voor het scheiden van 
gft, restafval en papier. Om te zorgen dat het legen van de containers soepel 
verloopt gelden specifieke regels voor het aanbieden van afvalcontainers.

• Bied uw container(s) aan op het trottoir, met wielen en handvatten richting 
 de straat.
• Zorg dat de deksel van de container is gesloten.
• U mag geen vuilniszakken of dozen op of naast de container(s) aanbieden.
• U mag de container(s) de avond van tevoren vanaf 22.00 uur al aan de straat 
 zetten.
• Uw container moet op de inzameldag vóór 07.30 uur aan de straat staan. 
• Na het legen zet u de container(s) zo snel mogelijk 
 weer op uw eigen terrein. Uiterlijk vóór 19.00 uur 
 op de inzameldag. De inzameldagen van het afval 
 kunt u bekijken op www.deafvalapp.nl. 
• Het is niet toegestaan om de container(s) 
 zichtbaar in uw voortuin of op uw oprit te laten 
 staan. 
• Het is belangrijk dat de container(s) het juiste 
 afval bevatten. Op www.deafvalapp.nl kunt u 
 zien wat er in welke container mag. 

  Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via 
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de 
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. 
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de 
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment 
terugkijken.

Opinie- en Adviescommissie
Donderdag 3 september 2020, 19.00 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Beleidsvisie 5G
2. Klimaatrisico dialoog en klimaat stresstest

Adviescommissie
Dinsdag 8 september 2020, 19.00 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Crisis- en herstelnota (Opiniërende bespreking)
2. Toekomst lokale publieke mediaorganisatie OH-DIOW

Adviescommissie
Donderdag 10 september 2020, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022; fase 2
2. Uitgangspuntennotitie Omgevingsvisie en NRD planMER

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. 

Overzicht van kap en herplant bomen 
in Helmond 

Meerdere keren per jaar laat de gemeente bomen van de bomenkaplijst door 
een aannemer kappen. Deze week start een nieuwe ronde. Op de bomenkaplijst 
staan dode en zieke bomen en bomen met gebreken die een gevaar vormen 
voor de omgeving. Ook bomen die extreme wortelopdruk veroorzaken en 
niet op een andere manier behouden kunnen worden staan op deze lijst. De 
gemeente plaatst er - waar mogelijk - een nieuwe boom voor terug. De actuele 
bomenkaplijst is te vinden op www.helmond.nl/bomen. 

Op deze webpagina staan ook overzichtskaarten waarop per wijk is te zien welke 
bomen er worden gekapt en waar de gemeente nieuwe bomen plant. 
De aanplant van nieuwe bomen gebeurt aankomende winter. 

Bekendmakingen
 

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

Rutkenshoeve 9 24-08-2020 plaatsen draagbalk ivm verbouwing  OLO 5402373

Louis Donkersplein 25-08-2020 plaatsen bevrijdingsmonument OLO 5405341

Ameidestraat 14 27-08-2020 plaatsen handelsreclame OLO 5701009

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

Zomereik 6 27-08-2020 maken uitweg OLO 5408843

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

Hoogeindsestraat  20-08-2020 melding gesloten OLO 5394897

(10 woningen)  bodemenergiesysteem 

Broekstraat 107 21-08-2020 melding gesloten  OLO 5397811

  bodemenengiesysteem 

Abendonk kadastraal  26-08-2020 melding aanleg gesloten OLO 5407045

Helmond U 7614  bodemsysteem 

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

Molenven 3 26-08-2020     Molenvencross HAC (8-11-2020) 2020-01292

Kasteelplein 1 28-08-2020     Sinterklaas in de piste 2020-01302

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.

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

Zomereik 6 25-08-2020 oprichten woning OLO 5077021

Binnen Parallelweg 58,  26-08-2020 transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139765

58A, 60, 62, 62A, 64, 64A, 66,   appartementen (gebouw 4) Quatres Villes

66A, 68, 68A, 70, 70A, 72 en 72A   

Binnen Parallelweg 10,  26-08-2020 transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139375

10A, 12, 14, 14A, 16, 16A, 18,   appartementen (gebouw 1) Quatres Villes

18A, 20, 20A, 22, 22A, 24, 24A  

Burgemeester Krollaan 66 27-08-2020 vergroten woning OLO 4798383

Horstlandenpark 6B 28-08-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5132443

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

Markt 46, 48, 48A, 48B,  07-07-2020 verbouwen winkel met bovenwinkel OLO 5300149

48C en 48D  naar winkel en 5 appartementen-studio’s 

Cornetpad 18 06-06-2020 oprichten aanbouw (tbv mantelzorg) OLO 5222519

Gerstdijk 24 10-07-2020 plaatsen magazijnstellingen OLO 5310319

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



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 van deze personen te registreren 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  

Mizerski, R  07-10-1989

Sabacký, Z.  21-10-1979

Kozłowski, B.M.   18-09-1987

Wallé, H.P.W.   27-03-2000

Kataryńczuk, M.J.  17-09-1975

El Bakali, T.  21-01-1992

Stachy, M.M.  28-06-1986

Pawlik, M.   25-08-2007

Mustafa, B.S.  15-04-1994

Belhady, H.  02-02-1995

Salunke, A.B.  05-06-1986

Brooks, S.A.  08-03-1996

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  

Hăineală, M.F.   03-04-1985

Boguszewski, G.A.   04-06-1973

Flohr, E.Q.   23-05-1960

Reis Rodriques, D.   06-05-1982

Akkuş, Y.Y.   28-10-2000

Kolańczyk, P.    19-05-1984

Brzóska, A.J.    03-11-1972

Vlemmix, S.A.M.   20-09-1995

Scarpanti, D.   18-04-1974

Meng, P.   01-10-1985

Burhenne, D.H.P.    29-12-1999

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. 

 

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan Centrum II-Kanaalzone N.O.-
Oranjekade

Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan:

1.Centrum II-Kanaalzone  N.O.-Oranjekade

Het bestemmingsplan voorziet onder meer in de bouw van circa 265 woningen aan de 

Kanaaldijk N.O, ten zuiden van Oostende. Tevens wordt in het plan de ten oosten van de nieuw 

te bouwen woningen bestaande AH-XL positief bestemd. Tenslotte wordt door het plan het 

aanleggen van een nieuw park in de omgeving van de Watertoren mogelijk gemaakt.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden 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.

Ontwerpbestemmingsplan Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35 - 
Huis voor de Stad

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 “Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35 (Huis voor de Stad)” met 

ingang van 4 september 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Omschrijving plan

Op de locatie van het huidige gemeentekantoor aan de Weg op den Heuvel 35 te Helmond zal 

vervangende nieuwbouw worden gepleegd, waardoor het mogelijk wordt de gemeentelijke 

dienstverlening (die nu op vier verschillende locaties plaatsvindt) te concentreren op een 

centraal gelegen locatie in de stad.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 

en via de link op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1000BP200049-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 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, van 4 september 2020 tot en met 15 oktober 2020, 

kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. 

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen 

en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze 

bestemmingsplan “Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35 (Huis voor de Stad)”. Mondelinge 

zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren 

worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 14 0492.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “appartementen Paterslaan 42”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning “appartementen Paterslaan 42”. Deze waarde bedraagt 

maximaal 63 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse en maximaal 

56 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo.

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 4 september 

2020 gedurende zes weken (t/m 16 oktober 2020) voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. 

U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via 

www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder appartementen Paterslaan 42. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag 

t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen naar 

telefoonnummer 14 0492.

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 3 september 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


