
Bekendmakingen
 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 21-07-2020     Kasteelmarkt Curiosa  2020-01112

  (6 september 2020) 

Stiphoutse bossen 04-07-2020     3D Ronde Helmond (6 september 2020) 2020-00994

 

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

Automotive Campus 30 10-07-2020 Veranderen inrichting – realiseren  OLO 5308929

  van een waterstofpark 

Tolpost 1 20-07-2020 modernisering telecomminicatie  OLO 5335357

  installatie 

Houtse Parallelweg 96 21-07-2020 vergroten woning OLO 4047879

Hardenbeemden 3 20-07-2020 verhogen berging OLO 5336277

Brandevoort kavel BR 87  21-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5090123

sectie U 7493, Juttenbeemden

Rooseindsestraat 27 22-07-2020 oprichten loods OLO 5339707

Kerkstraat 33 22-07-2020 vervangen reclame OLO 5340691

Brandevoort,  22-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5340691

Liverdonk kavel L42 

Varenschut 4 22-07-2020 wijziging aarden  OLO 5257797

  hoogspanningsmasten 

Schootense Dreef 23 22-07-2020 wijzigen kantoor naar  OLO 5341647

  bedrijfsverzamelgebouw 

Molenstraat 150 22-07-2020 oprichten appartementen OLO 5339625

Julianalaan 55 22-07-2020 maken uitweg OLO 5339181

Aarle-Rixtelseweg 78A 23-07-2020 oprichten woning OLO 5343801

Liverdonk, Martinalidonk,  23-07-2020 oprichten woning OLO 5344081

kavel L58 

Agaatstraat 11 26-07-2020 plaatsen dakkapel voor en achterzijde OLO 5349981

Meanderlaan, sectie O 3295 24-07-2020 oprichten stadstuin, plaatsen blokhut,  OLO 5310829

  kassen, erfafscheiding, uitweg 

Pastoor Elsenstraat 50 25-07-2020 maken extra uitweg OLO 5349135

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

Abendonk 16 20-07-2020 realiseren bodemenergiesysteem OLO 5335391

Gasthuisstraat 74 21-07-2020 melding gesloten  OLO 5337587

  bodemenergiesysteem 

Laathoeve 44 23-07-2020 melding gesloten  OLO 5190181

  bodemenergiesysteem

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Stiphoutse bossen 24-07-2020  3D Ronde Helmond (6 september 2020) 2020-00994

 

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

Gerstdijk 24 -  20-07-2020 kappen 1 boom OLO 5319999

Aan de zijde Maisdijk 

Oude Torenstraat 12 20-07-2020 renovatie en aanbouw woning OLO 5202590

Gaaistraat 11 20-07-2020 verbouwen keuken OLO 5286531

Citroenvlinder 7 20-07-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5145213

Scheepstal 10 21-07-2020 verbouwen woning OLO 5234721

park bij Stadskantoor 22-07-2020 plaatsen tijdelijke vleermuiskast OLO 5279785

Rooseindsestraat 19 23-07-2020 bouw tijdelijke hal OLO 5213913

Noord Koninginnewal 15 23-07-2020 transformeren pand OLO 5199859

Schoolstraat 7C70, 7C71,  24-07-2020 herbouwen opslagruimtes OLO 5125017

7C72, 7C73 

Haverdijk 8 24-07-2020 gevelrenovatie bedrijfspand rogon OLO 5229003

Acacia 19 24-07-2020 uitbreiden woning OLO 5210601

Geeneind 6 24-07-2020 plaatsen hekwerk OLO 5173253

Velhorstweide 20 27-07-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5207551

Twee weken lang Zomer Parkpret aan de Havenweg

Blijft u deze zomer thuis met de kinderen? Dan is een bezoek aan 
‘Zomer Parkpret’ aan de Havenweg zeker de moeite waard. Er staat een 
reuzenrad, een bungeetrampoline, een suikerspin/popcornkraam en een 
draaimolen. 

Zomer Parkpret is open van 31 juli t/m 13 augustus. De openingstijden zijn: 
maandag t/m donderdag en zondag: 13.00 tot 20.00 uur en op vrijdag en 
zaterdag: 13.00 tot 22.00 uur. Op 13 augustus sluiten de attracties om 19.00 uur. 
De gemeente organiseert het evenement.

Wegafsluitingen
In verband met Zomer Parkpret is de Havenweg tussen de Havenbrug en de Oude 
Aa tot vrijdag 14 augustus 00.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Omleidingen 
worden ter plaatse aangegeven.

Help mee de Japanse duizendknoop tegen te gaan

De gemeente vraagt uw hulp bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop. 
Deze snelgroeiende plant komt van nature niet in Nederland en verdringt 
andere planten. De wortels groeien overal doorheen en veroorzaken schade aan 
woningen, opritten, wegen en natuur.

Ziet u de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte? 
Meld het bij de gemeente via telefoonnummer 14 0492 of via 
www.helmond.nl/meldpunt.  De gemeente zorgt voor bestrijding van de plant 
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. Meer informatie 
over plant en de bestrijding ervan in uw tuin 
vindt u op www.helmond.nl/meldpunt. 

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



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

Karpaten 14 16-06-2020 oprichten overkapping 2020-X0872

Binnen Parallelweg 10-24  04-05-2020 transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139375

(gebouw 1)  appartementen (gebouw 1) quatres villes 

Binnen Parallelweg 66-72,  04-05-2020 transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139765

gebouw 4  appartementen (gebouw 4)  quatres villes 

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

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

ons college over de plannen heeft beslist. 

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

Kerkstraat 33 22-07-2020  vervangen reclame OLO 5340691

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Weyerweg 51    30-07-2020           10-09-2020                  realiseren gezinshuis  OLO 5263647

                       ( jeugdhulpverlening)

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.

Zienswijze

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

ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, per adres TD, Team Vergunningen, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u op werkdagen 

een afspraak maken bij TD, Team Vergunningen via 14 0492.

Kennisgeving melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (1)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Brabant BreCom B.V. 

voor de locatie Vossenbeemd 47 t/m 47E voor de duur van circa 3 dagen.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met mevrouw J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. 088 

3690 369.

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

CAN-PACK Netherlands B.V. voor het veranderen van de inrichting aan de Maisdijk 9 in 

Helmond. De verandering betreft het realiseren van een derde productielijn in een bestaand 

bedrijfsgebouw. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 4437189.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 31 juli tot 

en met 10 september 2020 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 een afspraak maken via 088-3690455.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan 

niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Een voorlopige 

voorziening kan worden gevraagd indien spoed dit vereist. Een verzoek om een voorlopige 

voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant 

te ’s-Hertogenbosch.

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

Hasselbeemden 8 verplaatsen overkapping OLO 5267705

Thomas van Kempenstraat 5 plaatsen luifel voordeur OLO 5110331

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

Hofstad 10 - Stiphout  23-07-2020  kappen 6 bomen OLO 5295845

sectie A perceelnr. 1514

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  

Bolejko, M.W.  11-10-2003

Ivas, I.M.  28-12-1990

Dielesen, J.C.L.   12-09-1990

Piqué, G.E.A.  07-09-2000

Anghel, C.  19-02-1981

Niemczyk, M.T.  28-01-1984

Steevens, C.  01-09-1975

Nagrodzka, S.A.   14-06-1991

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  

Salunke, A.B.   05-06-1986

Belhady, H   02-02-1995

Mustafa, B.S.   15-04-1994

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 30 juli 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


