
Plaatsing bladkorven in Helmond vanaf 
12 oktober

Vanaf maandag 12 oktober worden er in heel Helmond circa 400 bladkorven 
geplaatst. Daarnaast zet de gemeente extra personeel in met veegmachines en 
bladblazers. U kunt helpen overlast in uw buurt te voorkomen door bladafval 
(geen takken of GFT) in de bladkorven te deponeren.

De bladkorven blijven, afhankelijk van de bladval, tot ongeveer eind december 
staan. Iedere week worden ze minimaal één keer geleegd. 
Op www.helmond.nl/bladkorven kunt u zien waar er bladkorven komen te staan. 

Melden overlast
Heeft u een beschadigde bladkorf gezien of is een bepaalde bladkorf verdwenen? 
Dan kunt u dit melden bij de gemeente door contact op te nemen met het Klant 
Contact Centrum 14 0492 of door het meldingsformulier openbare ruimte op 
www.helmond.nl/meldpunt in te vullen. 

Inspreken over de gemeentebegroting 2021

De gemeenteraad heeft dinsdag 6 oktober de Programmabegroting 2021 
in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het college van burgemeester 
en wethouders het gemeenschapsgeld volgend jaar wil uitgeven. De 
gemeenteraad stelt de begroting op 10 november vast. Inwoners, organisaties 
en instellingen uit Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij 
van de plannen vinden die in de begroting staan. Dit kan voorafgaand aan 
de commissievergaderingen van 3 en 4 november. Op beide avonden kan er 
ingesproken worden om 17.00 uur. Hiervoor kunt u zich van tevoren aanmelden 
bij de raadsgriffie.

De behandeling van de begroting start op 27 oktober met de algemene politieke 
beschouwingen. Alle fracties geven op basis van de begroting hun algemene 
visie op de ontwikkelingen in Helmond en de financiële positie. Het college van 
burgemeester en wethouders reageert hierop. 

Bespreking in commissies
Een week later wordt de begroting besproken in twee adviescommissies. Op 3 
november vergadert de commissie Inwoners over de programma’s Veiligheid en 
handhaving, Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd en onderwijs en Bestuur 
en organisatie. Op 4 november is het de beurt aan de commissie Omgeving. 
Daar worden de programma’s Cultuur, Sport en recreatie, Economisch beleid 
en werkgelegenheid, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stedelijke 
vernieuwing, Verkeer en mobiliteit, Openbare ruimte en natuurbescherming 
en Milieu besproken. Alle fracties geven hun mening over deze thema’s 
en stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven 
antwoord op de vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Beide 
commissievergaderingen beginnen om 17.00 uur en duren tot ongeveer 22.30 
uur. Vanwege het coronavirus kunnen er geen bezoekers aanwezig zijn. Wél 
worden de vergaderingen live uitgezonden via helmond.raadsinformatie.nl/live.

Mening inwoners is belangrijk
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Helmondse inwoners, organisaties en 
instellingen. Daarom wil de raad graag weten wat zij vinden van de plannen 
uit de programmabegroting 2021. Helmondse inwoners, organisaties en 
instellingen kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee 
commissievergaderingen op 3 en 4 november (afhankelijk van het onderwerp). 
Vanwege het coronavirus kunt u momenteel niet fysiek bij vergaderingen 
aanwezig zijn om in te spreken. U kunt digitaal inspreken via Microsoft Teams, of 
uw inspraakreactie mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. De raadsgriffie zorgt 
ervoor dat uw reactie bij de raads- en commissieleden terechtkomt.

Aanmelden voor inspreken
Wilt u inspreken, stuur dan een mailtje naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin 
uw naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp waarover 
u wilt inspreken en op welke dag. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen 
vijf minuten spreektijd aan het begin van de commissievergadering. Insprekers 
kunnen zich aanmelden tot vrijdag 30 oktober 16.00 uur.

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 oktober
• Centrum: met wethouder Van de Brug op maandag 12 oktober van 19.30 
 tot 20.30 uur;
• Helmond-Noord: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 
 14 oktober van 19.00 tot 20.00 uur;
• Dierdonk: met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 14 oktober van 
 20.15 tot 21.15 uur;
• Helmond-West: met wethouder Van Dijk op donderdag 29 oktober van 18.30 
 tot 19.30 uur;
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 29 oktober van 20.00 
 tot 21.00 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



Bekendmakingen
 

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Helmond - 
Aarle-Rixtelseweg ongenummerd

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 

8.51d van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad op 22 september 2020 het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied Helmond - Aarle-Rixtelseweg ongenummerd’ gewijzigd heeft 

vastgesteld. Dit herstelbesluit volgt op de tussenuitspraak van 17 juni 2020 van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 9 april 2019. Het 

bestemmingsplan ligt met ingang van 9 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

Tussenuitspraak

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 juni 2020 een 

tussenuitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2020:1400). De gemeenteraad heeft hierbij de 

opdracht gekregen om het besluit van 9 april 2019  te herstellen, met in achtneming van de 

overwegingen in de tussenuitspraak. De bestemmingsplanprocedure hoeft daarbij niet geheel 

opnieuw gedaan te worden, zodat het besluit direct voor beroep ter inzage kan worden gelegd.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP180107-3000. Er ligt ook een papieren exemplaar 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens 

de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.  

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van de eerste vaststelling

• Toelichting: In de toelichting van het bestemmingsplan wordt een nieuwe paragraaf (4.9)  

 opgenomen waarin nader wordt gemotiveerd waarom in deze situatie de bouw van een 

 woning mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de gebruiksmogelijkheden van het 

 naastgelegen agrarische perceel en op welke wijze drift kan worden voorkomen dat overlast 

 kan veroorzaken voor de woning.

• Regels: in de regels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen die er voor zorgt dat 

 het perceel enkel in gebruik voor wonen genomen mag worden, als aan deze voorwaardelijke 

 verplichting voldaan wordt.

• Verbeelding: op de verbeelding is een aanduiding opgenomen waarbinnen de drift 

 reducerende erfafscheiding uit de voorwaardelijke verplichting gerealiseerd moet worden.

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en -besluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, 

bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 12 oktober 2020 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. 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. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek. 

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:

Ecometal B.V. voor het oprichten van een bedrijf voor het verwerken van oude kabels aan de 

Breedijk 13 in Helmond. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 5300353 en wordt ook 

gezien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor dit bedrijf.

Inzage 

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

9 oktober 2020 tot en met 19 november 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 indienen

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).

Vastgesteld bestemmingsplan ’t Hout – Hoek Hoofdstraat – 
St. Antoniusweg

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 22 september 2020  het bestemmingsplan 

’t Hout – Hoek Hoofdstraat – St. Antoniusweg heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 9 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. Dit plan maakt de bouw van 

twee vrijstaande woningen mogelijk en tevens de omzetting van een bedrijfswoning naar 

burgerwoning. 

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP200009-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens 

de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 12 oktober 2020 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. 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. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek. 

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

Addy Kleijngeldstraat 9 27-09-2020 plaatsen overkapping OLO 5478507

Varenschut 24 24-09-2020 realiseren aanbouw t.b.v.  OLO 5435655

  stroomvoorziening 

Stiphout Sectie B 1478 24-09-2020 ontwikkeling en exploitatie van een  OLO 5474331

  zonneweide 

Bakelsedijk 324 28-09-2020 oprichten woonverblijf OLO 5480659

Sectie U 6531,  29-09-2020 oprichten woning OLO 5083397

Ganzenwinkel 2 

Groot Schuilen 13 25-09-2020 plaatsen dakkapel voor en achterzijde OLO 5477513

2e Haagstraat 42 29-09-2020 plaatsen reclame OLO 5484523

Astronautenlaan 186 29-09-2020 wijzigen gevels OLO 5485571

de Kromme Geer 105 28-09-2020 vergroten woning OLO 5482275

Kromme Haagdijk  01-10-2020 oprichten woning (tweekapper) OLO 5180531

kavel HA6 

Deltaweg 4 01-10-2020 wijzigen gevel OLO 5491501

Kaldersedijk 2 29-09-2020 verplaatsen uitweg OLO 5482769

Citroenvlinder 11 01-10-2020 veranderen uitweg OLO 5491649

Elandlaan 17 01-10-2020 wijzigen gevel OLO 5491849

Wildenborchlaan 5 02-10-2020 plaatsen overkapping OLO 5492223

Soesterbergplein 10 02-10-2020 plaatsen dakkapel OLO 5494709

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

Martinalidonk 15 01-10-2020 oprichten woning OLO 5344081

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Ruwe                  09-10-2020            20-11-2020                   huisvesting OLO 5219835

Putten 3B                        arbeidsmigranten

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).

• 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



• 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 8 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.

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

Utrechtplein 4 en  05-08-2020 wijzigen winkel/horeca tot OLO 5160841

Groningenhof 51 en 53  3 woningen 

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

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

Karpaten 14 30-09-2020  oprichten overkapping OLO 52380995

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.

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


