
Milieustraat Helmond is weer open  

De milieustraat Helmond is weer geopend vanaf maandag 6 april volgens de reguliere 
openingstijden. Er gelden wel extra richtlijnen. Afgelopen dagen heeft de gemeente, 
samen met Blink, Suez en Senzer, er hard aan gewerkt om aangepaste maatregelen 
te treffen. Zodat de milieustraat in Helmond op een veilige manier open kan voor 
bezoekers. De boodschap blijft: kom alleen naar de milieustraat als het echt nodig en 
houd u dan aan de onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen voor een bezoek aan de milieustraat
• Maximaal een persoon per voertuig
• Maximaal 6 voertuigen tegelijkertijd op het terrein van de milieustraat
• Houd altijd 1,5 meter afstand
• Blijf in de wachtrij in uw auto of bus zitten
• Betaal zoveel mogelijk via een contactloze pinbetaling
• De gemeente verzoekt u om gratis afvalstromen (bijvoorbeeld: oud papier, glas en 
 textiel) weg te gooien via de huis-aan-huisinzameling of door gebruik te maken van 
 containers in de wijken. Kijk voor een container bij u in de buurt op www.deafvalapp.nl. 

Kijk voor meer informatie over de richtlijnen op www.helmond.nl.

Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag  

Goede vrijdag (10 april) en Tweede Paasdag (maandag 13 april) zijn alle kantoren van de 
gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee dagen de 
gemeente 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 dinsdag 14 april. 
Die dag is de Stadswinkel open van 09.00 tot en 12.00 uur en 16.00 tot 19.00 uur. 
U kunt alleen terecht op afspraak. U kunt een afspraak maken door telefonisch contact op 
te nemen via 14 0492.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op Goede vrijdag (10 april) wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Tweede 
Paasdag (13 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag 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. Daarin staan de ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de 
afvalapp ook als app downloaden voor op uw smartphone of tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Goede Vrijdag: geopend volgens de reguliere openingstijden 
•  Eerste en Tweede Paasdag: gesloten

SpoedvoorJeugd 
Professionals, ouders en jongeren kunnen in geval van een noodsituatie met een jongere 
contact opnemen met SpoedvoorJeugd via 088 – 0666 999. SpoedvoorJeugd is 24 uur per 

dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is alleen te bereiken voor crisissituaties.

Bekendmakingen
 

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag, 
(provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gerstdijk 6 19-03-2020 plaatsen schoorsteen OLO 5035957

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. 

Voor de volledige publicatie van de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u 

kijken op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen. 

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

Raktweg 19 - Berkendonk aanvraag ontheffing bestemmingsplan  OLO 4904775

 t.b.v. foutdoor festival 

Zuid Koninginnewal 15 -  kantoor ombouwen tot 15 appartementen OLO 4616697

Zuid Koninginnewal 17 t/m 23B 

Lindehof 34 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4999339

Braaksestraat 2 vervangen coniferen door schutting OLO 4515111

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

Mierloseweg 86i               19-03-2020  verbouwen kantoor naar  OLO 5036101

  2 woningen       

Zwanebloemsingel 40 31-03-2020 vergroten, renovatie woning OLO 5060087

Adriana van den Dyckestraat  01-04-2020 oprichten woning OLO 5063683

kavel 2, sectie U 7684 

Hunzestraat 59 31-03-2020 plaatsen erker (voorzijde) OLO 5062163

Wethouder Ebbenlaan 30 31-03-2020 melding brandveilig gebruik  OLO 5060639

  t.b.v. noodopvang 

Korenbloemstraat 20 31-03-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5000123

Rayse Hei 1 31-03-2020 oprichten van een bijgebouw OLO 4620489

Maisdijk 6 31-03-2020 diverse aanpassingen pand OLO 5061107

Barrierlaan 49 02-04-2020 plaatsen dakopbouw OLO 5067983

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

Tarbotstraat 27 30-03-2020 uitbreiding woning voorzijde OLO 4624985

Vlamovenweg 8 30-03-2020 vergroten bedrijfsgebouw OLO 4893235

Martinalidonk 19 31-03-2020 oprichten woning OLO 4864571

Ermgardhoek 11 01-04-2020 oprichten woning en aanleggen uitrit OLO 4674485

Perceel B 5838 (Nieuwveld) 02-04-2020 maken uitweg OLO 4970211

Havenweg 8 02-04-2020 plaatsen tijdelijke  OLO 4902909

  terrasoverkappingen 

Molenstraat 130 -  02-04-2020 verbouwen begane grond OLO 4888863

Wolfstraat 1B en 1C 

Hoek Houtsestraat- 03-04-2020 plaatsen van een kokowall OLO 5028141

Kromme Haagdijk-Baarstraat  geluidsscherm  

kadastraal T 7883  

Deurneseweg 11 03-04-2020 verbouw hogeschool de kempel OLO 4847607

Leeuwenborchweide 57 03-04-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 4369793

1e Indumaweg 3 03-04-2020 in- en verkoop gebruikte auto’s 2019-X1564

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

Acacia 25 31-03-2020  maken extra uitweg OLO 4926607

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

Kasteelplein 1 31-03-2020     Kasteeltuinconcerten 2020  2020-00528

  (vrijdag 10,17,24, 31 juli en 7,14, en 21 augustus) 

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.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Driessen Holding B.V.                             Schootense Dreef 19B Het realiseren van een 

parkeervoorziening.

Marco Gas B.V                                           t.b.v.adres Oostdijk 8 Het plaatsen van een 

bovengrondse propaantank.

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

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



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  

Tesfiet Gerezgiher Hailu  06-01-1994

Ostafin, P.M.   08-06-1993

Da Silva, J.  25-01-1975

Rouam, H.  26-03-1987

Molnar, M.  26-02-1972

Sadlo, S.  31-03-1987 

Hafiz, R.  21-06-1968

Mrozek, D.M.  21-03-1987

El. Hajoui, L.  17-02-2000

Azzarfani, N.  23-08-1988

Xhofleer, N.  05-04-1973

Verwoord, R.M.  24-06-1997

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

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. 

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  

Serhiri, R.  24-03-1980

Van Veghel, R.L.E.J.  14-10-1982 

Krasoski, M.P.  12-01-1978

Kocak, E.  15-03-1994

Puriel, J.C.  13-02-1987

Berisa, N.  15-07-1978

Rekosiewicz, P.M.  13-05-1990

Olejnik, J.K.  08-04-1994

Sijswerda, M.J.  27-10-1989

Rahbari, A  20-02-2016

Reza Tofighi, S.R  13-06-1982

Rahbari, A  18-05-1982

Aldo Rambie  24-04-1982

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.

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 9 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.

een sport beoefenen  op muziekles gaan  

Ieder kind verdient het 
om mee te doen!

Met behulp van het Kindpakket 

kunnen kinderen bijvoorbeeld:

schoolwerk maken 
op hun eigen laptop  
 

deelnemen aan het 
schoolreisje 
 

Bent u of kent u iemand die deze extra 
ondersteuning goed kan gebruiken?

Dien dan een aanvraag in bij 
Stichting Leergeld via: 
www.leergeld.nl/helmond


