
Onderhoud N270 Helmond – Deurne
In het weekend van 12 november voert de Provincie Noord-Brabant onderhoud 
uit aan het asfalt van de N270 tussen Helmond en Deurne. Reparatie is 
noodzakelijk voor u en andere weggebruikers om de weg veilig te kunnen 
gebruiken. U kunt door de werkzaamheden overlast ervaren.

De werkzaamheden staan gepland voor komend weekend:
• Vrijdagavond 12 november vanaf 19.00 uur tot en met zondagmiddag 
 14 november 17.00 uur.

Het gaat om de N270 tussen Helmond en Deurne. De weg is hierdoor volledig 
afgesloten voor verkeer. Bestemmingsverkeer richting Raktweg en Raktseweg 
is vanuit Helmond nog wel mogelijk. Er is een omleidingsroute ingesteld. Volg 
hiervoor de gele borden. Meer informatie over wegwerkzaamheden vindt u op 
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden.

Hout stoken. Hou het gezellig, voor uzelf 
én voor uw buurt 
Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt 
gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. Stookt u op de juiste 
manier, dan beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor 
uzelf. En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. Voor 
uzelf én voor uw buurt. Wat is goed stoken? Hieronder leest u een aantal tips.

Stook droog hout
Zorg ervoor dat het hout droog is, met een vochtpercentage van maximaal 20%. 
Het stoken van vochtig hout zorgt namelijk voor een onvolledige verbranding. 
Dat kan nadelige gevolgen hebben voor u, uw omgeving én voor uw kachel en 
rookkanaal.  Voor het meten van het vochtpercentage kunt u een houtvochtmeter 
gebruiken. 

Gebruik alleen ongeverfd en onbehandeld hout
Bij het stoken van behandeld of geverfd hout kunnen namelijk gevaarlijke stoffen 
vrijkomen. Let op als u een zogenaamde allesbrander heeft. U kunt daarin geen 
behandeld of geverfd hout en afval als plastic verbranden. Dat is erg ongezond 
voor uzelf en uw omgeving. 

Steek het hout van bovenaf aan met aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes
Dan verbrandt het haardhout beter tijdens het aanmaken van het vuur. 

Stook niet als het windstil of mistig is
Bij die weersomstandigheden trekt uw kachel slecht en blijft de rook in uw tuin 
en in uw omgeving hangen.  U kunt zo geur- en gezondheidsoverlast voor uw 
buren veroorzaken. Check daarom voor u gaat stoken www.stookwijzer.nu en zie 
meteen of de weersomstandigheden goed zijn.

Meer tips? Zie www.helmond.nl/houtstoken.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 16 november, 
30 november en 14 december. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 
De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Of mail naar gemeente@helmond.nl. Dan ontvangt u de agenda van de 
welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

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

Doe mee met buurtpreventie
In Helmond zijn al 44 buurtpreventieteams en 140 buurtpreventie WhatsApp-
groepen. In de buurten waarin zij actief zijn zorgen zij samen met de politie, 
gemeente en LEV Groep voor meer betrokkenheid, contact en veiligheid in de 
wijk. Ook met uw buurt aan de slag met buurtpreventie of wilt u aanhaken bij 
het team in uw wijk? Ga naar www.buurtpreventiehelmond.nl om aan te melden 
of voor meer informatie. 

Hans Schaap, van buurtpreventie 
app Zwanenbeemd, deelt graag 
zijn tip voor een goed 
functionerende app-groep: 
“Een goed functionerende app-groep 
is van het allergrootste belang. 
Dat begint met een betrouwbare 
administratie zodat je weet wie 
je klanten zijn. De mailadressen 
gebruik je voor de maandelijkse 
nieuwsbrief en preventiewerk. 
Juist gebruik van onze alarm-app is 
belangrijk. Houd de app schoon van 
onzinberichten en communiceer niet 
een-op-een via de app. Discussies 
(en misverstanden) via de app 
leiden soms tot het opstappen van 
deelnemers, dat is zonde! 
En zaken als gevonden sleutels en 
weggelopen huisdieren doen wij 
via de Nextdoor-app.”

Aanmelden collectieve aanvullende 
verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. 
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de 
apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering 
niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende 
verzekering (CAV). 

De gemeente biedt samen met zorgverzekeraar CZ een eigen collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering aan. Deze verzekering is speciaal voor 
mensen met een laag inkomen. U kunt zelf een keuze maken uit pakketten voor 
de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Weet u niet goed welk pakket 
het beste bij uw situatie past? Maak dan gebruik van de keuzehulp op 
www.gezondverzekerd.nl.

Overstappen
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. Bent u 
verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks aanmelden van 
oktober tot 31 december. U kunt zo per 1 januari deelnemen.

Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? 
Meld u dan rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier 
aanmelden werkt het snelst. U kunt ook een schriftelijke aanvraag indienen. 
Vraag het aanvraagformulier dan op bij de afdeling Zorg en Ondersteuning van 
de gemeente via 14 0492 (optie 2).

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen over de verzekering, dan kunt terecht bij de CZ-winkel aan 
de Molenstraat 223, Helmond of bel 088 555 7777. Meer informatie over 
de collectieve aanvullende verzekering en de voorwaarden vindt u www.
gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl/cav.



Bekendmakingen
 

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

Haaglaan 35 /  01-11-2021 renovatie 16 woningen  6483609

Markiesstraat 1 / 

1e Haagstraat 7 t/m 33 oneven 

De Groene Loper, kavel 35  02-11-2021 oprichten woning 6485985

Sectie L 3136 

Veestraat 24E 02-11-2021 plaatsen reclame 50770586

De Groene Loper, kavel 43  03-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6356959

Sectie L 3099 

Molenstraat 60 04-11-2021 vergroten woning 6485417

Marshallstraat 14a, 14b,  04-11-2021 oprichten zeven bedrijfsunits 6490623

14c, 14d, 14e en 14f 

Europaweg 152 04-11-2021 oprichten wasboxen 6493485

Sportcampus De Braak 05-11-2021 oprichten overdekt zwembad 6418631

Liverdonk, kavel L95 05-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6284935

Bindersestraat, Sectie I 1761,  05-11-2021 oprichten woningen (Huize d’n Herd) 5518947

2,37,2005

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Havenweg 18 20-10-2021  Biereliers Borrel (12-11-2021) 2021-00752

Steenweg 1 -  01-11-2021 Carnaval Helmond 2022,  2021-00781

Centrum Helmond  Buitenactiviteiten Keiebijters 

  (22-1, 25-2 t/m 28-2 en 1-3-2022) 

Havenweg 8 -  01-11-2021 Carnaval 2022, plaatsen  2021-00786

Havenweg 8-14 en 14-16   overkappingen (25-2 t/m 28-2 en 1-3-2022) 

Houtsestraat 64 -  04-11-2021  Carnaval 2022 CV ’t Barrierke 2021-00788

Parkeerterrein Eetcafé De Barrier  (25-2 t/m 28-2 en 1-3-2022) 
 

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

Vleutendonk 5 01-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6234217

Molenstraat 74B 01-11-2021 plaatsen tijdelijke woonunit Claraklooster   6358199

Wilde Wingerd 122 02-11-2021 plaatsen rookgasafvoer zijgevel 6384561

Raafstraat 5 03-11-2021 plaatsen overkapping met erfafscheiding 6437913

Oostende 303 t/m 337 02-11-2021 oprichten 18 appartementen 6279643

Kanaaldijk N.O. 76, 76A t/m  02-11-2021 wijziging blok J van 4 woningen  6270991

76H, 76J t/m 76L - 78, 78A t/m 78H,   naar 8 appartementen

78J - 84, 84A t/m 84H, 84J, 84K   

Dr. Dreeslaan 214 03-11-2021 oprichten woning met bedrijfshal 6192469

Witte de Withstraat 6 04-11-2021 vergroten woning 6258161

Kasteel-Traverse 82A 04-11-2021 plaatsen lichtreclame voorgevel 6419101

Geysendorfferstraat 29 04-11-2021 wijzigen voorgevel 6417345

Dr. Dreeslaan 216,  05-11-2021 oprichten woning met bedrijfshal 6335233

De Hoefkens 26  en uitweg 

Martinalidonk 39 05-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6248839

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Havenweg 18 02-11-2021  Biereliers Borrel (12-11-2021) 2021-00752

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.

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

Hoofdstraat 124, 126 en  07-09-2021 verbouwen winkel tot een woning 6354061

126A  en twee appartementen  

Adonislaan 2-6-10-16-46- 20-09-2021 renovatie 123 woningen  6383831

49-53-55-56-58-65-71-74-78-90-91-92 / 

Astronautenlaan 98-120-154-156-158-160-162-164-200 / 

Callistopad 1-3-7-11-13-20 / Jupiterlaan 1-3-5-9-10 / Mercuriuslaan 38-40-44-50-52-54
 

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

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

Kaldersedijk 2 03-11-2021 wijzigen uitweg 6291521

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)  Geboortedatum  

Klokgieter, D. 08-09-1982

Visser, J.P.L. 27-01-2003

Pelders, G.M.P. 11-05-2002

Bondoc, C.M. 01-06-1995

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Shabu ToGo Helmond Geysendorfferstraat 29 het starten van een bedrijf 

voor het bereiden en verkopen van 

sushi- en grillgerechten

Enexis Netbeheer B.V.  Gerstdijk 24 het oprichten van een

vestiging Brabant Zuid-Oost gasdrukregel- en meetstation

Enexis Netbeheer B.V.  Weg naar Bakel 3 het oprichten van een

vestiging Brabant Zuid-Oost gasdrukregel- en meetstation

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Goorsebaan 16 en 20
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 Buitengebied – Goorsebaan 16 en 20 met ingang van 12 november 

2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan betreft het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning.

Inzage

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen.  De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.2100BP200200-1000. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in 

te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

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, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Buitengebied – Goorsebaan 16 en 20. 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.

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

• 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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 11 november 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.


