
Wijkbezoek Helmond West op 8 februari 
 
Op zaterdag 8 februari aanstaande bezoeken het college van burgemeester 
en wethouders en raadsleden tussen 10.00 tot 14.00 uur Helmond West. 
Zij maken dan via een wandeling door de wijk kennis met verschillende 
initiatieven en onderwerpen die in de wijk spelen. Daarnaast biedt het 
wijkbezoek ruimte om in contact te komen met college- en raadsleden en 
andere wijkbewoners.   
 
Programma
Het wijkbezoek start om 10.00 uur in wijkhuis De Westwijzer (Cortenbachstraat 
70). Na een welkomstwoord door de voorzitter van de wijkraad en burgemeester 
Blanksma volgt een fotopresentatie over verschillende projecten in de wijk. 
Vervolgens kan men kiezen uit twee wandelroutes door de wijk waar diverse 
projecten in de wijk aan bod komen, waaronder de jeu de boulesbaan, de 
buurtkamer en social sofa in Houtsdonk en een toelichting door de werkgroep 
‘groen’. De andere route leidt u langs de herinrichting van de Renne en het 
Markiesveld en een bezoek aan een bewonersinitiatief bij het ‘Oude Huys’. Het 
wijkbezoek eindigt in de Westwijzer met een terugkoppeling en een lunch voor 
alle deelnemers aan het wijkbezoek. 

Vrij toegankelijk 
Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te lopen 
tijdens de rondwandeling en hun verhalen, vragen en/of zorgen te delen met de 
college- en raadsleden.  

Op de koffie bij de wethouder 
Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de 
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend 
of vriendin mee.  

Overzicht wijkspreekuren
In februari staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• Mierlo-Hout: met wethouder Dortmans op woensdag 5 februari van 19.30 tot 
20.30 uur in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44); 
• Rijpelberg: met wethouder Maas op donderdag 6 februari van 19.00 tot 20.00 
uur in De Brem (Rijpelplein 1);
• Brouwhuis: met wethouder Maas op donderdag 6 februari van 20.15 tot 21.15 
uur in Het Tienerhuis (Rivierensingel 752);
• Helmond West: met wethouder Van Dijk op donderdag 6 februari van 19.30 tot 
20.30 uur in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70).  

Het wijkspreekuur is vrij toegankelijk. U kunt zonder afspraak een bezoek  
brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in een andere wijk? Ga dan naar  
www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een overzicht van de wijkspreekuren in 
maart. 

 
Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

 
Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 4 februari 2020, 19.30 uur 

Op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
1. Uitvoering bestuursopdracht GGD (integrale jeugdgezondheidszorg) en 1e 
begrotingswijziging 2020 GGD. 

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 4 februari 2020, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Integrale stand van zaken van het project Sport- en beleefcampus De Braak.  
2. Wijkontwikkelingsprogramma Helmond Oost.

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. 

 
 

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

Geldropse Ventweg 20 16-01-2020 vergroten woning met veranda OLO 4890629

Molenstraat 130 16-01-2020 verbouwen begane grond OLO 4888863

Damhertlaan, sectie X, 1822 16-01-2020 oprichten woning OLO 4890557

Damhertlaan, sectie X 1816 16-01-2020 oprichten woning OLO 4890577

Prof. Dondersstraat 41 20-01-2020 aanvraag aanbouw OLO 4897061

Brahmslaan 23 21-01-2020 aanvraag ontheffing  OLO 4898233 

  bestemmingplan 

Kanaaldijk N.O. 82 16-01-2020 aanvraag proef-hei OLO 4890837

Aarle-Rixtelseweg 14 16-01-2020 plaatsen reclamebord OLO 4889045

Hanzenwinkel Cluster 5  21-01-2020 oprichten 14 woningen OLO 4705877 

kadastraal U 6820  hanzewinkel cluster 5 

Ameidewal 3B-3 /  09-01-2020 plaatsen installaties op dak  OLO 4875151 

Markt 56-58-60   

Suikeresdoorn 23-01-2020 maken uitweg  OLO 4901601 

(achterzijde Aarle-rixtelseweg 76)   

Adriana van den Dyckestr 6 23-01-2020 maken uitweg OLO 4900373

Wesselmanlaan 53 21-01-2020 rooien boom OLO 4896885

Kruising Veldbeemd  21-01-2020 rooien 24 bomen OLO 4900059 

/ Rochadeweg    

Achterdijk 17 23-01-2020 revisieaanvraag vls OLO 4544553

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

Kerkstraat 37 21-01-2020 gewijzigde aanvraag op  OLO 4813797 

  verleende vergunning (kleiner trappenhuis)

Middendijk 5A 22-01-2020 plaatsen koelunit op dak magazijn OLO 4834187

Ansemhoek 12 24-01-2020 oprichten woning OLO 4606465

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter      Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Swertpoellaan 20 t/m 34  21-01-2020    oprichten 8 woningen  OLO 4423621 

(Stiphout Zuid Fase 3) 

Beroepschrift 

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 

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 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:

Panovenweg 33 28-11-2019 vestigen zorgatelier OLO 4795205

 

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

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

Postelstraat 1 plaatsen duivenhok OLO 4814111 

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

kadastraal U 7673                   21-01-2020   melding gesloten bodemsysteem OLO 4898457

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



• 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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Kasteellaan/Havenweg 22-01-2020  Carnaval 2020 plaatsen overkappingen 2019-02984  

     Kasteellaan/Havenweg (22 t/m 25 februari 2020) 

Havenweg 8-14,  23-01-2020 Carnaval 2020 plaatsen overkappingen 2019-02969 

Havenweg 14-16   Havenweg (17 t/m 27 februari 2020) 

Havenweg 18 23-01-2020  Carnaval 2020 plaatsen overkapping 2020-00068  

  Havenweg 18 (20 t/m 27 februari 2020) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

Mierlo-Hout e.o. 17-01-2020     Helmondse Lichtjes Parade 2020-00095 

  Mierlo-Hout (zaterdag 28 maart 2020) 

Stiphoutse Bossen/  18-01-2020 3D Ronde Helmond 2020-00096 

De Zandbergen      (zondag 6 september 2020) 

Kanaaldijk Z.O. 50 23-01-2020     HIT 2020 (17 t/m 19 april 2020) 2020-00110

Raktweg 1 24-01-2020     Foutdoor (zaterdag 9 mei 2020) 2020-00118

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.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving 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  Geboortedatum  Geslachtsnaam en  Geboortedatum 

voorletter(s)  voorletter(s)   

Kooijenga, U 12-05-1964 R. Zaijen  30-11-1962 

Steinbach, J 18-08-1966  Martinez Paredes, L.M.  30-04-1984

de Greef, M 12-09-1991  Karaim, R.J. 29-08-1974

Roufs, S.A.H. 03-08-1995  Edoh, A.M.  03-09-1999

Jacobs, H.J.A. 17-09-1992  Lückger, M.  08-08-1997

Jacobs, E 20-03-2015  Gawlinski, K.  04-02-1992

Stoyanov, K.A. 11-02-1989  Akongo, E  01-10-1988

Korus, R.T. 02-06-1973  Moke, N.N.M  10-07-1984

Józwiak, J. 10-12-1962  Moke, S  09-04-2018 

Hozan, F 26-02-1986 Felder, A  22-07-1970 

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

R&L Recycling voor het veranderen van een bedrijf voor het inzamelen, opslaan, overslaan en 

verhandelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan de Lage Dijk 31, 31A 

en 31B in Helmond. De verandering betreft het in gebruik nemen van het pand Lage Dijk 31 en 

het uitbreiden van de opslag- en verwerkingscapaciteit. De aanvraag is ingekomen onder OLO-

nummer 4053791.

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 31 

januari 2020 tot en met 12 maart 2020 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. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving 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  Geboortedatum  Geslachtsnaam en  Geboortedatum 

voorletter(s)  voorletter(s)   

Smets, H.F. 16-03-1964  van Veghel, R.L.E.J. 14-10-1982

van den Akker, M. 14-10-1972 Rahbari, A.  18-05-1982

van den Broeck , A 08-03-1958  Reza Tofighi, S.R. 13-06-1982

Blahuszewski, K 25-08-1987 Rahbari, A. 20-02-2016

Bzdawka, W.M. 09-03-1964 Samuel Afewerki Kafel 07-02-1993

Sokołowski, D. 12-04-1996 Aldo Rambie 24-04-1982

Weglinska, Z.I.  07-10-1992 Bounnou, M. 02-05-1995

Wasik, D.E. 02-11-1987 Tinkelenberg, R.F. 30-09-1956

Nowak, E. 05-07-1985 Zahedi, Ardestani, H. 15-02-1995 

Krasoski, M.P. 12-01-1978 Sandifort, P.P.H.M. 30-11-1997

Kleinmoedig, D.G. 13-10-1995

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. Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding 

van ‘bezwaarschrift’.  

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“Herontwikkeling Annawijk (hofje)”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 8 januari 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 57 

dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten behoeve van de 

omgevingsvergunning “Herontwikkeling Annawijk (hofje)”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 januari 2020 

gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. Het inzien van 

het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak 

maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres.  

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 30 januari 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


