
Onveilige situaties en psychische hulp 

De maatregelen tegen het coronavirus hebben een enorme invloed op ons leven. 
Iedereen moet zoveel mogelijk thuisblijven. Daardoor kunnen bijvoorbeeld de 
spanningen thuis flink oplopen. Of door deze bijzondere situatie kunt u meer last hebben 
van psychische problemen. Er zijn verschillende plekken waar u terecht kunt.

Veilig Thuis
In deze tijd is het belangrijk om extra aandacht te hebben voor vermoedens van 
huiselijk geweld. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Let op signalen, ga in gesprek of vraag om advies en hulp als u zich 
zorgen maakt. Gaat het niet goed in uw eigen gezin? Of bent u zelf slachtoffer? 
Dan kunt u Veilig Thuis bellen via 0800-2000 of chatten via hun website. 
Bel bij direct gevaar altijd 112.

Crisis met een kind
Spanningen thuis kunnen soms ineens hoog oplopen. Speelt er een crisis met een kind of 
een gezin waardoor meteen actie nodig is? 
Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de crisisdienst 
SpoedvoorJeugd via telefoonnummer 088 - 0666 999.

Meldpunt psychische zorg
Door veel thuis te blijven kunnen structuur en ritme wegvallen. Ook kan de onzekere 
situatie voor stress zorgen. Met als gevolg dat mensen (meer) last krijgen van psychische 
problemen. Denkt u dat iemand (verplichte) ggz zorg nodig heeft? Maak, eventueel 
anoniem, een melding bij de gemeente via 14 0492, optie 2. Is er sprake van een directe 
crisis? Dan belt u niet het meldpunt, maar 112.

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/coronavirus.

Milieustraat Helmond: 
alleen bezoeken op afspraak 

Sinds dinsdag 14 april kunt u alleen nog een bezoek brengen aan de milieustraat door 
vooraf een afspraak in te plannen via het digitale afsprakensysteem van gemeente 
Helmond. De gemeente wil met deze maatregel het aantal bezoekers zo goed mogelijk 
proberen te spreiden over de dag. Zo blijft de milieustraat toegankelijk voor de inwoners 
voor wie het echt noodzakelijk is.   

Afspraak maken voor de milieustraat
Kunt u uw bezoek aan de milieustraat echt niet uitstellen? Dan kunt u een afspraak 
maken via www.helmond.nl/afspraak. Na het maken van de afspraak ontvangt u een 
bevestiging via de mail. Het is belangrijk dat u de bevestigingsmail via uw telefoon of 
uitgeprint laat zien aan de medewerker bij de ingang van de milieustraat. Heeft u nog 
vragen over het maken van een afspraak neem dan op werkdagen contact op het Klant 
Contact Centrum van de gemeente via 14 0492.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 12 mei 2020 en 26 mei 
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.

Sluiting gemeente & afvalinzameling 
op 4 en 5 mei  

Op 4 en 5 mei (Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag) zijn alle kantoren van de 
gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt de gemeente op deze dag 
telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven van een melding kunt u terecht 
op www.helmond.nl.

Avondopenstelling Stadswinkel
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar woensdag 6 mei. 
De avondopstelling van de Stadswinkel is van 16.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op 
afspraak. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op 5 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is dinsdag de dag dat uw huisvuil normaal 
gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde ophaaldagen van het afval op 
www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert, krijgt u een 
actuele kalender te zien. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Bevrijdingsdag 2020: gesloten 
• Hemelvaartsdag: gesloten (vrijdag na Hemelvaart open van 10.00 tot 17.00 uur)

Sporten voor jeugd weer mogelijk vanaf 29 april  

Vorige week heeft het kabinet een aantal (nieuwe) maatregelen aangekondigd in het 
kader van de corona-aanpak in Nederland. Eén van die maatregelen maakt het mogelijk 
dat jeugd tot en met 18 jaar vanaf woensdag 29 april weer onder begeleiding mag 
trainen in de buitenlucht. Dit geldt alleen voor georganiseerde buitensport en –spel. 
Sportaanbieders die van plan zijn om de trainingen weer op te pakken kunnen hun 
protocol ter beoordeling indienen bij de gemeente. 

Deel uw protocol met de gemeente 
Als u van plan bent om weer te gaan starten met uw sportactiviteiten, wil de gemeente 
graag weten hoe u dat gaat regelen. De gemeente vraagt u daarom om een protocol op 
te stellen en dit protocol te mailen naar M.Briels@helmond.nl. Bij het opstellen van uw 
protocol kunt u gebruik maken van het protocol Verantwoord Sporten.
Dit protocol vindt u op www.helmond.nl/coronavirus. 

Beoordeling protocol  
Nadat u vanuit de gemeente goedkeuring hebt gekregen op het protocol, kunt u starten 
met uw sportactiviteiten. U krijgt op werkdagen binnen 24 uur een reactie op uw 
ingediende protocol. 

Sportaanbod voor niet-leden 
U kunt uw activiteiten voor niet-leden aanbieden via www.sportencultuurhelmond.nl. 
Ook voor deze sportactiviteiten geldt: dat u de activiteiten aanbiedt op uw eigen 
buitenterrein of gebruik maakt van een sportpark bij u in de buurt. Neem hiervoor contact 
op met Jibb+ sportaanbieders@jibbplus.nl.

Vragen of meer informatie  
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/coronavirus en klik op de button ‘Sport’. 
Heeft u nog vragen? Of komt u er niet helemaal uit met het opstellen van het protocol? 
De gemeente en Jibb+ denken graag met u mee. Neem dan contact op met Mandy Briels 
via M.Briels@helmond.nl. 

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



Bekendmakingen
 

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 enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Jacobs, L.H.J.A.  29-09-2019

Verwoord, R.M.  24-06-1997

van der Horst, G.W.  04-05-1960

Willems, Z.L.  20-04-1991

Mrozek, D.M.   21-03-1987

 

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 enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Yasin, S.K.  01-07-1993

Yilmaz, C.   11-10-1993

Bouchane, H.  13-03-1985

Van den Brand, C.G.J.   09-06-1960

De Greef, R.   06-01-1999

Alblas, S.M.  30-09-1968

Iftikhar, A.  10-10-1960

Iftikhar, J.S.  29-11-1995

Iftikhar, J.A.  24-06-1987

Van Happen, M.J.P.H.   23-05-1989

Mokonzi, E.   01-06-1978

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 wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Carglass Helmond, Engelseweg 232A te Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het 

aspect geluid.

Bezwaar maken

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (28 april 2020) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl/bezwaar. 

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen 

over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

Smidsteeg 18 20-04-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 5105919

  i.v.m. kamerbewoning 

Bernoullistraat 8 21-04-2020 vergroten woning OLO 5111185

Churchill-laan 52 21-04-2020 aanpassen noordgevel OLO 5110413

Sleedoorn 52 21-04-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5109923

Dr. Dreeslaan 11 21-04-2020 plaatsen tuinhuis OLO 5109673

Kennemerland 23 21-04-2020 vergroten woning OLO 5110183

Thomas van Kempenstraat 5 21-04-2020 plaatsen luifel voordeur OLO 5110331

Aarle-Rixtelseweg 78A 21-04-2020 maken uitweg OLO 5110887

Drenthehof 67 22-04-2020 plaatsen overkapping OLO 5113477

Schootense Dreef 33 24-04-2020 melding brandveilig gebruik OLO 5120631

Marshallstraat 1 23-04-2020 ingebruikname zuidhal  OLO 5115097

  (aanlegvergunning) 

Gasthuisstraat 15 27-04-2020 realiseren dienstwoning OLO 4853317

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

Citroenvlinder 1 12-02-2020 maken uitweg OLO 4951977

Citroenvlinder 3 13-02-2020 maken uitweg OLO 4954095

Citroenvlinder 5 13-02-2020 maken uitweg OLO 4954421

Breedijk 05-03-2020 maken uitweg  OLO 5002689

Ringdijk 4 25-11-2019 oprichten bedrijfshal OLO 4443493

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

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

De Ruwe Putten,  26-04-2020  plaatsen tijdelijke woning OLO 4970147

kavel B 4335 

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

Smidsteeg 18 brandveilig gebruik OLO 5070519

Walenburgweide 2 oprichten overkapping OLO 5036029

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

Spaanseweg 9 18-02-2020  verbouwing woning OLO 4656045

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

Aarle-Rixtelseweg 78A 20-04-2020 oprichten woning OLO 4730431

Engelbrechthoek 24 - 26 - 20-04-2020 oprichten 14 woningen OLO 4705877

28 - 30 en Ghijbenhoek 2 t/m 20 even  hanzewinkel cluster 5 

Gerwenseweg 25 21-04-2020 wijzigen raamkozijn in voorgevel OLO 4995333

Hazelaar 14 21-04-2020 vergroten woning OLO 4988787

Bakelsedijk 78 /  22-04-2020 transformeren pand naar 2 woningen OLO 4841667

Ben van Dorststraat 2A 

Houtsestraat 56 22-04-2020 oprichten carport OLO 5086591

Spaanseweg 9 22-04-2020 verbouwing woonhuis OLO 5070789

Fagotstraat 11 22-04-2020 vergroten woning OLO 4744617

Wilde Wingerd 9 23-04-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4860269

Kasteel-Traverse 1 23-04-2020 verbouwen pand OLO 4957473

Elbeplantsoen 61 24-04-2020 plaatsen dakkapel OLO 4868653

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

Prins Clausplein 17 24-04-2020  aanvraag aanbouw bijkeuken OLO 5076391

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 30 april 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.

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


