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Gemeente op 15 en 16 februari gesloten

Vergadering presidium

De gemeente is op maandag 15 en dinsdag 16 februari gesloten en telefonisch
niet bereikbaar. De avondopenstelling van de Stadswinkel is daarom verplaatst
naar woensdag 17 februari (open tot 19.00 uur).

Het presidium komt op dinsdag 23 februari weer bij elkaar. Het presidium stelt
de agenda’s van de gemeenteraad en commissies vast. Wilt u de vergadering als
toehoorder (digitaal) bijwonen? Stuur dan een mail aan raadsgriffie@helmond.nl.

Tijdens de sluitingsdagen vinden er bij de gemeente technische werkzaamheden
plaats ter voorbereiding op verhuizing van werkplekken en sloop van het
stadskantoor.
Ophalen van afval
Het afval wordt op 15 en 16 februari gewoon opgehaald. Ook de Milieustraat aan
de Gerstdijk 1 is geopend op de reguliere openingstijden. Voor meer informatie
over de ophaaldagen van het afval in uw straat ga naar de website
www.deafvalapp.nl of download ‘DeAfvalapp’ in de Google Play Store of de App
Store.
SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jongeren kunnen in geval van een crisis met een jongere
contact opnemen met SpoedvoorJeugd, telefoonnummer 088 – 0666 999.
Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is
alleen te bereiken voor crisissituaties.
Melding doorgeven
Wilt u een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de weg, losliggende
stoeptegels of kapotte straatverlichting, dan kan dat via www.helmond.nl.

Podiumbijeenkomst-webinar over
economie op 23 februari
Op dinsdag 23 februari organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst
over de Helmondse economie. Wat zijn de feiten, cijfers en trends? Welke
kansen en uitdagingen zien we? En hoe kan de gemeente sturen op een goed
ondernemersklimaat? Dit webinar start om 20.15 uur en we sluiten uiterlijk
21.30 uur af.
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich inspireren
door interessante sprekers. Op 23 februari komen er sprekers namens de
Rabobank, adviesbureau STEC en Stichting bedrijventerreinen Helmond (SBH).
Webinar volgen
Vanwege het coronavirus organiseren we de podiumbijeenkomsten nu in de
vorm van een webinar. U kunt dit webinar volgen via het YouTube–kanaal van de
gemeente Helmond.
Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen.
Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop van
hun presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen.
Meer informatie
U bent van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich niet van tevoren aan
te melden. Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? Kijk dan op
helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 23 februari. Hier vindt u ook
de link waarmee u de webinar kunt volgen.
Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen.
Deze informatie gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen.

• 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)

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Houtse Parallelweg 10
Marshallstraat 20
Dolomieten 48
Stiphoutse Dreef 1
Brasemlaan 40
Zandstraat 41
Hoofdstraat 151
Dierdonklaan 7

Datum indiening:
22-01-2021
28-01-2021
25-01-2021
23-01-2021
24-01-2021
22-01-2021
04-02-2021
26-01-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verbouwen woning
5766797
wijzigen bedrijfsruimte
5781771
het plaatsen van een warmte win gevel 5770035
vergroten van een bedrijfsloods
5767155
wijzigen voorgevel
5768637
oprichten kantoor met bedrijfsgebouw
5766485
plaatsen dakkapel
5800281
maken uitweg
5772703

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Zoete Kers 21
01-02-2021 oprichten woning
OLO 5707257
Adriana van den
01-02-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5637725
Dyckestraat 10
Blaakbeemden 6
02-02-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5572987
Martinalidonk 13
02-02-2021 oprichten woning
OLO 5646993
Mierloseweg 143
02-02-2021 maken uitweg
OLO 5752473
Dorpsstraat 19
03-02-2021 wijziging bestemming in wonen
OLO 5649503
		(benedenverdieping)
Rijpelberg 10
05-02-2021 maken uitweg
OLO 5721107
Kromme Haagdijk 72
05-02-2021 oprichten woning
OLO 5702369
Lobbenhoeve 3
05-02-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5514397
Deenkenshoeve 4
05-02-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5312417

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging:
Verliefd Laantje 3A
10-02-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
veldschuur/kavelruil/horeca
OLO 4632313

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder
gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
rondom Sluis 8 en 9

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
uitvoeren grondonderzoeken (sonderen)
OLO 5741673

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Weg op den Heuvel 35
14-12-2020 nieuwbouw en renovatie
OLO 5591971
		Stadskantoor
Haaghout 3
16-11-2020 realiseren aanbouw en wijzigen
OLO 5604223
		gevels
Ruisvoornstraat 37 t/m 54
22-12-2020 uitbreiding en onderhoud woningen OLO 5692223
Burgemeester Geukerspark
04-12-2020 oprichten wooncomplex De Weef
OLO 5614603
2 tm 68 (doorlopend)		 met 67 app. en maken uitweg
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.

• 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

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Markt 209

Verzenddatum besluit:
01-02-2021

Projectomschrijving:
plaatsen terrastent

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5591549

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Soesterbergplein 10
02-02-2021

Projectomschrijving:
maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5668707

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 en dergelijke.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Momot, D.T.		
Steur, W.L.W.		
Akker van den, S.E.J.		

Geboortedatum		
28-02-1969
11-05-1992
21-12-2000

Registratie vertrek met onbekende bestemming

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca:
Locatie:
Omschrijving:
					
Slijterij Brandewijn De Plaetse 56
drank- en horecavergunning

Registratienr./
Datum verzending
34460030/
4-2-2021

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen,
via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Carezo Autoservice

Locatie
De Hoefkens ong.

Omschrijving melding
Het oprichten van een
autoservicebedrijf.

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11
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 Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11 met ingang van
12 februari gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit plan maakt de
realisatie van een vrijstaande woning mogelijk.

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 en dergelijke.

Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode
is NL.IMRO.0794.2100BP200199-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage 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.

Geslachtsnaam en voorletter(s)
Wiesiolek, D.A.		

Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken 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, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11.
Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch
naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer
(0492) 702602.

Geboortedatum		
02-04-1985

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, 5700AZ 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 te voren telefonisch een afspraak te
maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. 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 39 lid 4 Wbb
Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij
een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.
Locatie:		Zuid Koninginnewal 9-13, Beugelsplein en Kerkstraat
		(locatiecode AA079400610)
Melder:		Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V.
Datum ontvangst:		3 februari 2021

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

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

11 februari 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

