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Vanaf 1 juli 2021 statiegeld op kleine
plastic flesjes
Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes in Nederland
ingevoerd. U betaalt dan € 0,15 statiegeld op ieder klein flesje (minder
dan één liter). Zo kunnen we de plastic flessen hergebruiken én helpen we
zwerfafval te voorkomen.
Innamepunten
Het statiegeldbedrag krijgt u terug als u het flesje weer inlevert bij een
innamepunt. U kunt de flesjes inleveren bij grotere supermarkten, grote
tankstations langs de snelweg en een aantal NS-stations. Het maakt niet uit
waar u ze heeft gekocht. Voor grote flessen werkt het al langer zo. Daar blijft het
statiegeldbedrag hetzelfde: € 0,25.
U kunt de grote én kleine statiegeldflessen herkennen aan het statiegeldlogo op
het etiket.

Grijs/Wapen:
Grijs/Helm: K
Grijs/Kroon: K

Weten wat er speelt in uw buurt?
Meld u aan voor de mailservice van overheid.nl

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet
verplicht onder andere gemeenten en provincies om alle officiële publicaties
online te plaatsen via de website officielebekendmakingen.nl. Het gaat hierbij
om besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving.
Deze besluiten kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving. Al deze besluiten
publiceert de gemeente vanaf nu op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt
zich daarnaast ook aanmelden voor de mailservice. Zo blijft u op de hoogte van
alles wat er in uw buurt, wijk of stad speelt.

Aanmelden voor de mailservice?
Ga dan naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en meld u aan. U kunt
zelf kiezen binnen welke straal rondom uw woning u berichten wilt ontvangen,
wat voor soort berichten en van welke overheidsinstanties u berichten wilt
ontvangen in uw mailbox.

!

Mailservice
bekendmakingen
Wist u dat? Alle bekendmakingen van
gemeente Helmond terug te vinden zijn
op www.officielebekendmakingen.nl

Waarom statiegeld op kleine flesjes?
Zo kunnen we zwerfafval voorkomen. We willen niet dat de flesjes in de natuur
of op straat terechtkomen. Flesjes die worden ingeleverd worden gerecycled en
opnieuw gebruikt.

U kunt zich ook
aanmelden voor de
mailservice.

+1

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.statiegeldnederland.nl.

Gratis cursus politiek actief in Helmond
Wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe?
Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de
gemeenteraad? Denkt u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Volg dan de
cursus Politiek Actief en ontdek het! De cursusdagen zijn: 13 september, 20
september en 4 oktober.
De cursus Politiek Actief is bedoeld voor alle inwoners van Helmond die meer
willen weten over de gemeente. De cursus is ook heel geschikt voor mensen die
misschien interesse hebben om politiek actief te worden, maar nog niet precies
weten wat de mogelijkheden zijn.

Aanmelden? Ga dan naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

U kunt aangeven
binnen welke
straal rondom uw
woning u de
bekendmakingen
wilt ontvangen.

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van
Nederland? Hoe neemt de gemeente beslissingen? Wat doet een raadslid? Op
deze vragen – en meer – krijgen deelnemers aan de cursus antwoord.

Meer informatie of aanmelden?
Check de site www.helmond.nl/politiekactief voor het programma.
Geïnteresseerd? Meld u snel aan! Meedoen is gratis en aanmelden kan via:
raadsgriffie@helmond.nl.
• 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)

En u kunt dan aangeven van welke
overheidsinstanties u op de hoogte wilt blijven.
• 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

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Liverdonk kavel K-E25
Reeboklaan 2
Lucas Gasselstraat 25

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
20-06-2021
vergroten woning
6177557
21-06-2021
plaatsen dakkapel
6179349
21-06-2021
afwijking bestemmingsplan t.b.v.
6181011
oprichten 2 woningen
Smalle Haven 1
22-06-2021
verzoek vrijstelling bestemmingsplan t.b.v. 6184937
het exploiteren van een family entertainment center
Brabanthof 36
23-06-2021
oprichten berging met overkapping
6122257
Merelstraat 16
23-06-2021
vergroten woning
5860289
De Kromme Geer 93
22-06-2021
plaatsen erker
5720955
Beemdweg 15
24-06-2021
plaatsing woonwagen
6189073
‘t Cour 2
24-06-2021
transformeren kantoor naar 6
6191523
appartementen
Kromme Haagdijk 66
25-06-2021
inpandige wijziging woning
6155635
Noord Koninginnewal 17 25-06-2021
realiseren 14 studio’s
6192271
Dr. Dreeslaan, kavel 16 25-06-2021
oprichten woning met bedrijfshal
6192469
Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsing borden glasvezel
6154731
oprichten woning en maken uitweg
5794977
plaatsing dakkapel
5988185
oprichten woning en maken uitweg
5610929
oprichten woning en aanleggen uitweg
5994079
oprichten garage met tuinkamer
6067429
vervangen berging
5969407

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Rijnlaan 41
21-06-2021
Veestraat 35,
21-06-2021
35A t/m 35F		
Dijksestraat 34
23-06-2021
Dijksestraat 40

23-06-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten speelhuisje in voortuin
6071933
verbouwing 2 winkels naar 1 winkel
6040703
met 6 appartementen
afwijken bestemmingsplan t.b.v.
5825921
begeleid wonen
begeleid wonen ( kamerbewoning)
5826083

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Deurneseweg 11

Datum indiening: Projectomschrijving:
30-04-2021 plaatsen overkapping met
		zonnepanelen
Bruhezerweg 12
06-04-2021 verbouwen woning
De Groene Punt, Sectie S 124 03-05-2021 plaatsen voetgangersbrug
De Groene Punt
Coendersberglaan 36
05-05-2021 uitbreiden woning

Nr. Omgevingsloket:
2021-X1119
5975083
6050873
6059497

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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Molenven 3

Datum indiening:
07-05-2021

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Halve van Helmond 2021
2021-00331
(17 & 18 juli 2021)
Panovenweg 18
21-06-2021 Kuijpers Familie Festival
2021-00428
(11 en 12 september 2021)
Dorpsstraat 34
03-06-2021 Viering 100 jarige bestaan Fanfare
2021-00389
de Vooruitgang (8 juli 2021)
Sportpark de Braak 7
23-06-2021 Fandag Helmond Sport (16 juli 2021) 2021-00434
van der Brugghenstraat 41 06-05-2021 Xmas Sing Along (17 december 2021) 2021-00330
Kasteelplein 1
30-04-2021 Vrijwilligersmarkt Helmond
2021-00313
		 (19 september 2021)
Peeleik 2, Louis Donkersplein11-05-2021 Muziek op ‘t Pleintje (17 okt 2021)
2021-00340
Raktweg 25 03-06-2021 Foutdoor (11 september 2021)
2021-00388
Berkendonk (noord)
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.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Dorpsstraat 34
24-06-2021

Werkomschrijving:
Viering 100 jarige bestaan
Fanfare de Vooruitgang (8 juli 2021)

Locatie:				
Weg naar Bakel 4

La Cubanita Helmond

Markt 26			

Omschrijving melding:
het vervangen van een gasdrukmeet- en
regelstation.
het oprichten van een horecagelegenheid.

Bekendmaking aanwijzen gemeentelijke monument in Helmond
Burgemeester en wethouders van Helmond hebben op 21 juni 2021 besloten om, op grond
van artikel 3 van de Erfgoedverordening Helmond 2011, het voornemen uit te spreken om
Marktstraat 20 aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Zienswijzen indienen
Belanghebbenden kunnen tot 31 augustus 2021 hun zienswijze op het besluit insturen naar
gemeente@helmond.nl.

Registratie vertrek met onbekende bestemming

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Helmond Binnenstad
21-06-2021
Faassenhoek 7
22-06-2021
Lijsterstraat 19
22-06-2021
Zoete Kers 9
22-06-2021
Ermgardhoek 3
24-06-2021
Citroenvlinder 2
28-06-2021
Scheerderhof 100
28-06-2021

Naam inrichting:
Enexis Netbeheer B.V. vestiging
Brabant Zuid-Oost						

Registratienr.:
2021-00389

Bezwaar maken
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. Ook kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

• 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

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 enzovoort.
Naam en voorletter(s)
Moalim, H.D.
Geeven, E.M.
Malfliet, R.C.A.C.
Malfliet, A.A.H.
Dielemans, M.C.
Huynh, T.T.
Adrichem van, M.H.M.
Akker van den, D.A.
Steckas, M.
Ouahmed, F.

Geboortedatum
21-09-1998
25-10-1968
12-02-2000
28-02-1997
14-11-1967
04-04-1967
01-06-1952
24-04-2002
06-07-1991
21-06-1992

Zienswijzen indienen
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 enzovoort.
Naam en voorletter(s)
Alici, Y.
Kulakowski, K.
Elmassaoui, Y.
Abdiqadir, F.
Altunel, H.
Dooren van, J.M.E.
Mansvelt, M.

Geboortedatum
27-03-1995
21-03-1993
04-03-1984
01-07-1990
31-08-1977
15-08-1966
24-11-1994

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Ontwerpbestemmingsplan Molenbunders II
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan Molenbunders II met ingang van 2 juli 2021 gedurende zes weken
door een ieder kan worden ingezien.
Met de ontwikkeling van Molenbunders II wordt het gebied ten noorden van de Europaweg en
ten oosten van de Goorloop ontwikkeld tot woongebied. Het bestemmingsplan Molenbunders
II maakt de bouw van 12 grondgebonden vrijstaande woningen, een appartementencomplex
met 24 appartementen en een parkeerkelder mogelijk.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1600BP200169-1000. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in
te zien vanwege de coronamaatregelen. Wilt u toch graag de papieren versie raadplegen? Plan
dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14-0492. De digitale versie van
www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Zienswijzen indienen
Binnen genoemde termijn van zes weken, van 2 juli tot en met 12 augustus 2021, kan een ieder
schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen
en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze
bestemmingsplan Molenbunders II. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak
maken. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
bestemmingsplan “Molenbunders II”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van het bestemmingsplan “Molenbunders II”. Deze waarden bedragen maximaal 62
dB ten gevolge van de Europaweg.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen m.n. het appartementengebouw en 2
vrijstaande woningen in het bestemmingsplan “Molenbunders II”.
Inzage
Met ingang van 2 juli 2021 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek
zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
Wij adviseren u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien. Wilt u toch graag de papieren versie
raadplegen? Plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14-0492.
Zienswijzen indienen
Binnen genoemde termijn van zes weken, van 2 juli tot en met 12 augustus 2021, kunnen
belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college
van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: college
van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ
Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Molenbunders II. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.

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

1 juli 2021

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.

• 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

