
Tarieven voor milieustraat Helmond in 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn de tarieven voor de milieustraat gewijzigd. Gaat u 
binnenkort naar de milieustraat om uw afval weg te brengen? Ga dan naar 
www.helmond.nl/milieustraat voor de nieuwe tarieven van 2020. 

Wilt u een bezoekje brengen aan de Milieustraat? 
• Vergeet dan niet uw legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) 
 mee te nemen om toegang te krijgen tot de milieustraat. Als uw paspoort of 
 rijbewijs niet is uitgegeven in Helmond (u bent bijvoorbeeld net naar Helmond 
 verhuisd) dan kunt u post meebrengen waaruit uw nieuwe adres blijkt. 
 U moet ook in dit geval een legitimatiebewijs meenemen.
• U kunt maximaal 2 m3 per keer meenemen (dit mag geen bedrijfsafval zijn).

Meer informatie
De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 en is geopend van maandag t/m 
vrijdag 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Benieuwd wat 
voor soort afval u weg kunt brengen naar de milieustraat en hoeveel dit kost? 
Ga dan naar www.helmond.nl/milieustraat. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 21 januari 2020 en 
4 februari 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande 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 bijwonen dan kunt u dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl. 

Raadsvergadering
14 januari 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 14 januari aanstaande in de raadzaal 
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.  

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een overzicht 
van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast kunt u de 
vergadering ook op een later moment terugkijken

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Benoeming van de heer S.J.P.H.A. van de Brug als wethouder.
• Toekomstgericht Werken – Stedenbouwkundige volumes en volgende tranche 
 voorbereidingskrediet.

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Marktstraat 3 02-01-2020 aangeven brandcompartimentering OLO 4684083

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

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

Havenweg 18 19-11-2019 tijdelijk dichtmaken zijkanten  2019-X1409

  overkapping 

Ameidestraat 1A 19-12-2019 vestigen ijssalon OLO 4846887

Schootense Dreef 19B 20-12-2019 verbouwen pand OLO 4850391

Scheepsboulevard 3 20-12-2019 oprichten bedrijfspand OLO 4849601

Hazenwinkel kavel HZ 35 23-12-2019 oprichten woning OLO 4606465

Hortsedijk 81 20-12-2019 wijzigen pand en aanvraag uitweg OLO 4849835

Bakelsedijk 78 20-12-2019 transformeren pand naar  OLO 4841667

  2 woningen 

Sectie L 3029,  23-12-2019 oprichten woning OLO 4730431

Aarle-Rixtelseweg  

St. Annaplein 4 18-12-2019 verzoek ontheffing  OLO 4844139

  bestemmingplan (kamerverhuur) 

Ruisvoornstraat 19 t/m 36 20-12-2019 uitbreiding en onderhoud woningen OLO 4815737

Drie Eikenbeemden BR52 29-12-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4574825

1e Indumaweg 3 23-12-2019 in- en verkoop gebruikte auto’s 2019-X1564

Wilde Wingerd 9 30-12-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4860269

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

Molenstraat 74B 18-12-2019 plaatsen tijdelijke woonunit  OLO 4797509

  Claraklooster 

Breitnerlaan 6 19-12-2019 veranderen voorgevel OLO 4769711

Havenweg 18 19-12-2019 tijdelijk dichtmaken zijkanten  2019-X1409

  overkapping 

Hopmanstraat 2-4-10-1 19-12-2019 verduurzaming woningen Straakven OLO 4727633

2-14-16-18 / Luchtvaartplein 2-4-6-8-10 / 

Zeppelinstraat 56-58-60-62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90 

Automotive Campus 70 24-12-2019 op onderdelen gewijzigd uitvoeren  OLO 4661165

  van de eerder verleende omgevingsvergunningen 

  met kenmerken 2018-X0366 (bedrijfsruimte) en 

  2018-X1008 (kantoor) 

Brabanthof 5 30-12-2019 plaatsen dakkapel (zijgevel) OLO 4671537

Braakweg 37 30-12-2019 oprichten woning met garage OLO 4693851

Markt 201A 30-12-2019 toevoegen extra entree OLO 4789009

Ermgardhoek 17 31-12-2019 oprichten woning en aanleggen  OLO 4680999

  uitweg 

Heistraat 97 31-12-2019 plaatsen 2 reclameborden 2019-X1104

Zandstraat 41-41A tm  31-12-2019 oprichten 17 bedrijfsunits, OLO 4736923

41H, 41J tm 41N, 41P,41R,41S  maken/veranderen uitweg

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

Bachlaan 30 07-11-2019 plaatsen 3 palen t.b.v.  2019-X1350

  bevestiging beveiligingscamera’s 

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

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

Odus Auto’s B.V. Achterdijk 6 Het in gebruik nemen van het bestaande 

gebouw voor stalling van auto’s.

TNO, Automotive Campus 25 Het in werking hebben van twee koeltorens.

MCPP Achterdijk 33 Uitbreiding R&D-afdeling

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

Molenven 3 24-12-2019     Halve van Helmond  2019-03160

  (zondag 19 april 2020) 

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.



• 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.:

Houtsestraat 64 18-12-2019  Carnaval 2020  2019-02982

  (15 t/m 25 februari 2020) 

Markesingel 2 19-12-2019  Smile per Mile (20 september 2020) 2019-03021

Sportkomplex de Rijpel 1 23-12-2019  Carnavalsmiddagen Roodwit 62  2019-03014

  (22 t/m 25 februari 2020) 

Molenstraat 191 30-12-2019  Carnavalsmiddagen voor ouderen  2019-02937

  (2 en 3 maart 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.

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 voorletter(s) Datum vertrek

G.W.A. Pigué  30-10-2019

M. Kasperek  03-09-2019

R. Bulucu  20-11-2019

R. Józefowski  03-10-2019

E.F.J. van der Steen  08-10-2019

D.R. Pinto Fidalgo  18-11-2019

R.W. Mikulewicz  15-11-2019

K.P. Kowalski  18-11-2019

M. Brezinski  09-09-2019

R.B.P. van Lieshout  18-11-2019

S.A. Jarecki  24-10-2019

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 voorletter(s) Datum vertrek 

Woźniak, M.   04-12-2019

Rogozińska, S.M.   04-12-2019

Ion, L.   04-12-2019

K. Grzeszcuk  13-12-2019

C. Gloudemans  16-12-2019

P.S.J.J. Kroezen  16-12-2019

M. El Majdoubi  16-12-2019

L.M. Fortes Tavares  16-12-2019

K. Möger  16-12-2019

V. Thorskog  16-12-2019

J.G.G.H. Smits  17-12-2019

K.J. Kapela  17-12-2019

Y. Öztürk  17-12-2019

T. Tezgel   17-12-2019

D.P. Szulc  17-12-2019

R.J. Kariam  17-12-2019

B.R. Olszweski  17-12-2019

M. Shaikh Omar  17-12-2019

K.S. Tonev  18-12-2019

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. 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een 

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Torenstraat 48 (vml.) (locatiecode AA079400338)

Melder: Next Door Development BV

Datum ontvangst: 19 december 2019

Categorie sanering: immobiel

Anterieure exploitatieovereenkomst inzake het plan 
“De Groene Loper - Rand Berlaer”

Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 17 december 2019 met 

Stam + De Koning Vastgoed B.V. en Volkerwessels Vastgoed B.V. (de exploitant) een 

overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel gelegen aan/nabij de Zoete Kers en het 

Verliefd Laantje te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie L, nummer 3062 

(het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het 

verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich hiervoor 

melden bij de receptie.

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 9 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.

Zorg & Ondersteuning  
Helmond

Zo Helmond

Meldpunt psychische zorg
Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat iemand 

nu nog geen psychische hulp heeft? Bel 14 0492, optie 2.

Wat moeten we doen als we iemand kennen die verward gedrag laat 
zien? Het is belangrijk om dat  te melden, voordat mensen in problemen 
komen. Denkt u dat iemand (verplichte) ggz zorg nodig heeft? 

U kunt, eventueel ook anoniem, een melding maken door te bellen met 
140492. 

Meer info? www.helmond.nl/zorgmelding


