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Op 17 maart mag u stemmen
voor de Tweede Kamer.

Deel stembureaus op 15 en 16 maart
open voor kwetsbare inwoners.

Digitale informatieavond nieuw zwembad
op De Braak

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

Sportpark De Braak ondergaat op dit moment een grootschalige vernieuwingsslag.
Een belangrijk onderdeel hiervan is de bouw van een modern gemeentelijk
zwembad. De gemeenteraad heeft besloten de locatie waar momenteel “Con Brio”
is gevestigd, aan te wijzen als de locatie waar het zwembad zal worden gebouwd.
Op donderdag 18 maart organiseert de gemeente een digitale informatieavond voor
omwonenden en andere belanghebbenden.
Aanmelden digitale informatieavond
De gemeente organiseert een digitale informatieavond voor omwonenden en
andere belanghebbenden op donderdag 18 maart (tussen 19.00 en 21.00 uur).
U kunt zich tot 17 maart aanmelden door een mail te sturen naar
j.alkema@helmond.nl. U ontvangt uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de
informatiebijeenkomst een e-mail met een uitnodiging om deel te nemen aan de
digitale bijeenkomst. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen werken we met
tijdsblokken (tussen 19.00 en 21.00 uur). Tijdens deze digitale informatieavond krijgt
u meer informatie over het ontwerp en het bouwproces. Ook is er ruimte voor vragen
en inbreng vanuit deelnemers.
Meer informatie
Het ontwerpbestemmingsplan voor de realisatie van een nieuw gemeentelijk
zwembad op De Braak kunt u digitaal inzien via
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u sinds
5 maart gedurende zes weken inzien.

70 jaar of ouder?
Dan kunt u ook briefstemmen.

De stembureaus zijn open tussen
7.30 en 21.00 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 onderstaande digitale wijkspreekuren.
• Stiphout-Warande: donderdag 18 maart van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder
Van de Brug;
• Mierlo-Hout: woensdag 7 april van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder Dortmans.
Wilt u deelnemen?
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres,
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. U kunt zich uiterlijk een dag voor het
spreekuur tot 17.00 uur aanmelden. Woont u in een andere wijk?
Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data.

Vergeet uw legitimatie niet.
Stem veilig! Doe de gezondheidscheck
en houd u aan de coronamaatregelen.

Geef uw mening over locaties laadpalen
in Helmond
Dit jaar plaatst de gemeente 25 extra openbare laadpalen voor elektrische auto’s
in de stad. Elke laadpaal krijgt twee oplaadpunten en een van de bijbehorende
parkeerplaatsen wordt oplaadpunt voor elektrische auto’s. Voordat de gemeente
definitief beslist over de locaties van de laadpalen, horen we graag wat u van de
voorgestelde plekken vindt. Geef daarom uw mening.
U kunt uw mening geven via www.helmond.nl/laadpunten. Daar vindt u ook meer
informatie over de oplaadpalen en de kaart met de voorgestelde plekken.

www.helmond.nl/verkiezingen

• 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)

Uitbreiding openbare oplaadpunten noodzakelijk
Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. De verwachting is dat er in 2030 zo’n
1,9 miljoen elektrische auto’s rijden in Nederland. Deze auto’s moeten ook opgeladen
kunnen worden. Er moeten voldoende laadpunten in Nederland zijn. Daarom
zorgen alle gemeenten binnen hun grenzen voor de openbare laadstations. Dit is
vastgesteld in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als onderdeel van het
Klimaatakkoord.

• 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

Stembureaus Helmond
Tweede Kamerverkiezingen 2021

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Hieronder leest u waar u in Helmond tijdens de Tweede Kamerverkiezingen uw stem
kunt uitbrengen.
Stembureaus open op 17 maart (7.30 – 21.00 uur)
• Wijkhuis Brede School de Fonkel, Prins Karelstraat 123
• Valkennest (Bethlehemkerk), Sperwerstraat 2
• ROC Ter Aa, Keizerin Marialaan 2
• Gymzaal de Fonkel, Dasstraat 2
• Gymzaal Koekoekstraat, Reigerlaan 40
• Gymzaal Hobostraat, Hobostraat 2
• Wijkcentrum de Boerderij, Harmoniestraat 105
• Speeltuin Leonardus, Monseigneur Swinkelsstraat 24
• Gymzaal Paulus Potterlaan, Paulus Potterlaan 29
• Gymzaal Montgolfierstraat, Icarusstraat 30
• Wijkhuis de Lier, Van Kinsbergenstraat 1
• Wijkhuis de Brem (twee bureaus), Rijpelplein 1
• OBS de Rakt, Baroniehof 212
• Wijkcentrum Parkzicht, Dierdonkpark 6
• Buurthuis St. Anna, Hoogeindsestraat 24
• Gemeenschapshuis de Loop, Peeleik 7
• Wijkgebouw de Zonnesteen, Rijnlaan 91
• VEKA sporthal, Deltaweg 201
• VEKA kantine, Deltaweg 201
• Sporthal Suytkade , Scheepsboulevard 2
• Gymzaal ’t Baken, Barrierlaan 41
• De Geseldonk, Cederhoutstraat 44
• Café de Koning (zaal), Mierloseweg 301
• Gymzaal de Vendelier, Stepekolk-Oost 53
• Sporthal de Veste (twee bureaus), Biezenlaan 29
• Sporthal Westwijzer (twee bureaus), Cortenbachstraat 70
• Bioscoop Pathé (oude filmhuis), Frans Joseph van Thielpark 5
• Sociëteit Gezelligheid, Prins Bernhardlaan 10
• Zalencentrum de Smed, Dorpsstraat 40
• Gymzaal Gasthuisstraat, Gasthuisstraat 18
• Gymzaal Dierdonk, Dierdonkpark 8

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Holterbergweide 22
11-12-2020 vervangen garagedeur door pui
OLO 5665669
Zoete Kers 25
30-12-2020 oprichten woning en aanleggen
OLO 5643635
		uitweg
Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Stembureaus open op 15 en 16 maart (7.30 – 21.00 uur) voor kwetsbare inwoners
• Wijkhuis Brede School de Fonkel, Prins Karelstraat 123
• Café de Koning (zaal), Mierloseweg 301
• ’t Brandpunt, Biezenlaan 29
• Zalencentrum de Smed, Dorpsstraat 40
• Wijkcentrum de Boerderij, Harmoniestraat 105
• Sporthal Westwijzer, Cortenbachstraat 70
• Wijkhuis de Lier, Van Kinsbergenstraat 1
• Wijkcentrum Parkzicht, Dierdonkpark 6
• Wijkhuis de Brem, Rijpelplein 1
• Wijkgebouw de Zonnesteen, Rijnlaan 91
• Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11

Bekendmakingen
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Gerwenseweg 12-03-2021
23-04-2021
oprichten 6
OLO 5035111
52, 52A t/m 52E				
appartementen
Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning 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
kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ
Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij
Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Zuidende/Hemelrijksestraat
Sectie G 3433

Projectomschrijving:
plaatsen containervoorziening t.b.v.
afvalinzameling

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Sprengenbergweide 35
23-02-2021 plaatsen overkapping
OLO 5851019
Jacob van Wassenaerstraat 30 22-02-2021 plaatsen erker met doorlopend afdak OLO 5651905
Duizeldonksestraat 2
22-02-2021 maken uitweg
OLO 5846035
Mierloseweg 28
27-02-2021 plaatsen dakterras
OLO 5806201
Akkerweg 26
01-03-2021 vergroten woning
OLO 5865105
Coolendonk 26
28-02-2021 Plaatsen dakkapel aan voorzijde
OLO 5865319
		woning
Veehuisehoeve 1
27-02-2021 plaatsen dakkapel achterzijde
OLO 5863637
		woning
Dr. Schaepmanplantsoen 10 01-03-2021 plaatsen deur in bestaande
OLO 5868525
		schutting
Steenweg 11
17-02-2021 plaatsen tijdelijke overkapping
OLO 5834877
Lungendonk 7
28-02-2021 plaatsen handelsreclame
OLO 5865345
Dijksestraat 40
20-02-2021 begeleid wonen ( kamerbewoning) OLO 5826083
Kasteeltuin (1) en Wethouder 18-02-2021 Kappen 2 bomen in de wijk
OLO 5832943
Ebbenlaan (1)		 binnenstad: - kasteeltuin (1 boom)
		 - wethouder ebbenlaan (1 boom)
Rivierensingel (1) en
18-02-2021 Kappen van 2 bomen in de wijk
OLO 5833059
Weyerbeemd (1)		 Brouwhuis
Scheepstal (3) en
18-02-2021 Kappen van 4 bomen in de wijk
OLO 5833131
Heikantseweg (1)		 Dierdonk

Nr. Omgevingsloket:
2020-X1653

• 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

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Martinalidonk 23
01-03-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5432771
Baarsstraat 13
01-03-2021 oprichten woning en aanleggen
OLO 5577001
		uitweg
Aarle-Rixtelseweg 78A
01-03-2021 oprichten woning
OLO 5575507
Rootakkers (1),
01-03-2021 Kappen van 3 bomen in de wijk
OLO 5833597
Lieshoutseweg (1), Schootenseweg (1) 		 Stiphout
Rakthof 4
02-03-2021 oprichten loods
OLO 5664481
St. Annaplein 22
02-03-2021 Kamerverhuur
OLO 5615519
Kamstraat 1 t/m 13 oneven 03-03-2021 transformatie bovenverdieping naar OLO 5379467
		appartementen
Rembrandlaan
03-03-2021 kappen van 2 bomen
OLO 5833399
Eeuwselspad (1),
03-03-2021 kappen van 5 bomen
OLO 5833239
Kanaaldijk N.O. (1), Joh. Vermeerlaan (1), ‘t Peppellaantje (1), Vincent van Goghlaan (1)
Frieslandpad (1),
03-03-2021 kappen van 3 bomen
OLO 5833521
Glanzerhof (1), Rijpelbergseweg (1)
Burg. Krollaan (1)
03-03-2021 kappen van 1 boom
OLO 5833671
Baroniehof 169
03-03-2021 wijziging indeling
OLO 5774559
Kasteeltuin (1),
03-03-2021 Kappen 2 bomen in de wijk
OLO 5832943
Wethouder Ebbenlaan (1)
binnenstad: - kasteeltuin (1 boom)
		 - wethouder ebbenlaan (1 boom)
Zoete Kers 23
05-03-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5679819
Straakvense Bosdijk 15
05-03-2021 realiseren erker voorzijde woning
OLO 5751757
Rivierensingel (1),
05-03-2021 Kappen van 2 bomen in de wijk
OLO 5833059
Weyerbeemd (1)		 Brouwhuis
Scheepstal (3),
05-03-2021 Kappen van 4 bomen in de wijk
OLO 5833131
Heikantseweg (1)		 Dierdonk
Baarsstraat 11
08-03-2021 oprichten woning
OLO 5711067
Ermgardhoek 5
08-03-2021 oprichten woning en aanleggen
OLO 5564301
		uitweg

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
R en L Recycling

Locatie
Lage Dijk 31

Spirotech B.V.

Churchill-laan 52

Omschrijving melding
Het uitbreiden van het bedrijf met
Lage Dijk 31C en 31D.
Het uitbreiden van het bedrijf.

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

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 enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
El Sowah, B.		
Plonka, L.D.		

Geboortedatum		
16-01-2000
18-06-1997

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.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Measho, N.		

Geboortedatum		
05-09-1991

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

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.

Sorteerwijzer
Wel PMD

GRATIS

• Plastic verpakkingen

• Metalen verpakkingen

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid voor het bedrijf aan de Grasbeemd 1
in Helmond.
Bezwaar maken
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (4 maart 2021) kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan
burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus
950, 5700 AZ Helmond. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op
www.helmond.nl of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij
gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Plastic en Metalen
verpakkingen
en Drinkpakken

Weggooi tips!

P Twijfelt u? Kijk dan op
afvalscheidingswijzer.nl.

Kennisgeving wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om
maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer in te trekken.

11 maart 2021

• Drinkpakken

P Maak verpakkingen leeg.
P Maak verpakkingen klein.
P Stop verpakkingen niet
in elkaar.

Plastic en Metalen
verpakkingen
en Drinkpakken

Restafval

Geen PMD
• Gecombineerde verpakkingen

• Piepschuim

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
omgevingsvergunning “6 appartementen Gerwenseweg 52, 52A t/m 52E”
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 de omgevingsvergunning 6 appartementen Gerwenseweg 52, 52A t/m 52E.
Deze waarde bedraagt maximaal 53 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de
Gerwenseweg.
Inzage
Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 12 maart
2021 gedurende zes weken (t/m 23 april 2021) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor,
Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt
uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.
Zienswijzen indienen
Binnen een termijn van zes weken 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 appartementen Gerwenseweg 52. Mondelinge zienswijzen kunnen op
maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen
naar telefoonnummer 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

Geen PMD
• Klein chemisch afval (KCA)

Naar Milieustraat
• Hard plastic

Meer info:
kijk op DeAfvalApp
of www.deafvalapp.nl
• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

