
Bekendmakingen
 

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

Hazenwinkel, Liverdonk,  30-07-2021 oprichten woning, maken uitweg 5815623

kavel HZ 6 

Coendersberglaan,  03-08-2021 maken uitweg 6291325

sectie Q nr 2874 

Markt 10 06-08-2021 plaatsen overkapping 6297381

Dorpsstraat 114 05-08-2021 vergroten woning 6295781

Binnen Parallelweg 05-08-2021 plaatsing tijdelijke overkapping voor  6295209

  scooters 

Willem Prinzenstraat 150 08-08-2021 splitsen woning in 2 appartementen 6299629

Stepekolk, Lobbenhoeve  09-08-2021 oprichten woning, maken uitweg 6026915

kavel S 65

 

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

Blinkertsestraat 28 3-8-2021 vervangen dakkapel 5970589

Weyerweg 40 3-8-2021 vergroten woning 6082903

Geysendorfferstraat 29 4-8-2021 aanbrengen gevelreclame 6173355

Beemdweg 15 5-8-2021 Plaatsing woonwagen 6189073

Deurneseweg 11 5-8-2021 plaatsen overkapping met zonnepanelen 50561714

De Groene Punt, Sectie S  124 6-8-2021 Plaatsen voetgangersbrug de groene punt 6050873

Reggestraat 29 6-8-2021 plaatsen overkapping 6140181

Katoenstraat 1 / Taftstraat 33 6-8-2021 aanvraag uitbouwen  6219533

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

Wethouder Ebbenlaan  24-03-2021 wijzigen school naar 13 wooneenheden 5935543

133 t/m 157 ( oneven )  en maken uitweg  

Binnen Parallelweg 58A 15-06-2021 oprichten extra appartement, berging,  6161199

  erfafscheiding, gevelbenaming 

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

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

‘t Cour 2 3-8-2021 Transformeren kantoor naar   6191523

  6 appartementen 

 

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

Wilgehoutstraat 2 03-08-2021     Blau Weiss Party (22 - 23 januari 2022) 2021-00553

Kasteelplein 1 09-07-2021     Kasteeltuin Markt (29 augustus 2021) 2021-00481

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: Werkomschrijving: Registratienr.:

Brouwhorst 1 04-08-2021  Intocht Sinterklaas WC Brouwhorst  2021-00326

  (13 november 2021) 

Cacaokade 1 04-08-2021  Franse Markt (26 september 2021) 2021-00328

Louis Donkersplein 04-08-2021  Muziek op ‘t Pleintje (17 oktober 2021) 2021-00340

Zandbergen  05-08-2021  3D Ronde Helmond (5 september 2021) 2021-00329

(Stiphoutse Bossen) 

Kasteelplein 1 06-08-2021  Kasteeltuin Markt (29 augustus 2021) 2021-00481

Montgomeryplein 06-08-2021  Oliemolense Snuffelmarkt  2021-00344

  (19 september 2021) 

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. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

‘Hendigheidjes’ 
van de afvalcoaches

Ze beginnen al bekende gezichten te worden in Helmond: afvalcoaches Yvette 
en Monique. Met raad en daad staan ze inwoners van Helmond bij met het goed 
scheiden van afval. Deze zomer delen ze een aantal ‘hendigheidjes’; tips om uw 
afval goed te scheiden én geld te besparen. Dus… doe er uw voordeel mee! 

Hendigheidje 3: lever gebruikt frietvet en bakolie (gratis) in
Afgelopen dinsdag 10 augustus was het de Dag van de Biodiesel. Een mooi 
moment om even stil te staan bij uw oude frituurvet en bakolie. Wist u dat we elk 
jaar zo’n 8 kilo frituurvet per huishouden gebruiken om te genieten van oliebollen 
en friet? En wist u dat daar biobrandstof van gemaakt kan worden? Zo kunt u van 
8 kilo frituurvet maar liefst 180 kilometer rijden op biobrandstof. Goed plan dus 
om al uw frituurvet, bakolie en jus in te leveren!

Onder het motto ‘frituurvet, recycle het’ geven wij als afvalcoach u drie vette tips: 
1) Doe het gebruikte vet in een plastic fles, sluit de fles goed af en lever hem in.
2) Wist u dat u ook als club of vereniging een inzamelpunt kunt worden? 
 Kijk voor meer informatie op www.frituurvetrecyclehet.nl.
3) Spoel het vet niet door de gootsteen of wc. Dit kan de riolering verstoppen. 

Lever het gratis in!
U kunt gebruikt frietvet en bakolie op verschillende plekken in Helmond gratis 
inleveren:
• Stiphout: Jumbo, Dorpsstraat 58 D;
• Rijpelberg: Jumbo, Wederhof 14;
• Helmond-West: Jumbo, 2e Haagstraat 42;
• Brandevoort De Veste: Jumbo, Huiskensstraat 2;
• Helmond-Oost: Jumbo, Azalealaan 64;
• Binnenstad: Jan Linders, Dijksestraat 131;
• Noord: Plus, Nieuwveld 19 in Winkelcentrum De Bus;
• Mierlo-Hout: Van Rijsingen Diepvries, De Hoefkens 1;
• Mierlo-Hout: Jan Linders, Janssen Fritsenplein 11;
• Milieustraat: Gerstdijk 1 (open van maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 
 17.00 uur, zaterdag van 8.30 uur tot 16.00 uur).

Succes!

Yvette en Monique 

Kamerverhuur? Vraag vergunning aan!
Bent u eigenaar of huurder van een woning in Helmond en wilt u kamers 
verhuren? Wij noemen dit kamerbewoning. In de meeste gevallen mag er maar 
één huishouden op een adres wonen. Om kamerbewoning mogelijk te maken 
heeft u een omgevingsvergunning nodig. Op 8 september start een speciale 
uitgifteronde (tenderprocedure) voor kamerbewoning. Van 8 september tot en 
met 5 oktober kunt u een omgevingsvergunning voor 10 jaar aanvragen.

Als u meedoet met deze uitgifteronde is de kans dat voor uw pand toestemming 
wordt verleend groter dan wanneer u op een later moment toestemming vraagt. 
Wij verlenen namelijk geen medewerking aan kamerbewoning, als een pand 
binnen 100 meter van een eerder vergund kamerbewoningspand ligt. 

Voorwaarden en aanvraag indienen
Alle voorwaarden staan in de ‘Beleidsregel kamerbewoning gemeente Helmond 
2021’ op www.helmond.nl. Een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u digitaal 
aan via het Omgevingsloket (www.omgevinsgloket.nl). Bereid uw aanvraag goed 
voor. 

Omgevingsvergunning verplicht
In de meeste gevallen geldt dat u zonder omgevingsvergunning geen kamers 
mag verhuren. Wij letten hier de komende tijd extra goed op. 



Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

De afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Helmond heeft 

verzocht om instemming met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd 

op de deellocaties Oost en West Woonbedrijf Ballast Nedam gelegen binnen het gebied 

Hoogeindsestraat - Suytkade te Helmond (locatiecode: AA079400021).

Het college van B&W heeft het evaluatieverslag goedgekeurd en beschouwt de bodemsanering 

op de bovengenoemde deellocaties, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie F, nrs. 1091 

en 1092, hiermee als afgerond.

Inzage 

Het goedkeuringsbesluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 13 augustus 

tot 23 september 2021 in te zien bij cluster Milieu gevestigd op het tijdelijk Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor 

bellen naar (0492)-58 76  30.

Bezwaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 23 

september). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en 

Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal 

ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Adriaans Groep B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag 

van de bodemsanering voor de locatie Tyboschplein (Rootakkers 7-13 vml.) te Helmond 

(locatiecode: AA079402197).

Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag. De 

uitgevoerde deelsanering is daarmee afgerond.

Inzage 

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 12 augustus tot 23 september 2021 in te zien bij 

cluster Milieu gevestigd op het tijdelijk Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 

Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492)-58 76 30.

Bezwaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 23 

september). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en 

Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal 

ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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

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  

Geeven, E.M.  25-10-1968

Malfliet, R.C.A.C.  12-02-2000

Malfliet, A.A.H.  28-02-1997

Deursen, C.A.R.J.  03-08-2019

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. 

Naam en voorletter(s)                   Geboortedatum 

Mondzielewski, G.J. 01-04-1972

Mensah, G.P. 03-08-1979

Gala, G. 13-06-1994

Gala, J.L. 18-09-2018

Gala, L.A. 28-09-2011

Beckers, B. 29-03-1989

Sleegers, T.H.J. 21-08-1978

Ileniec, J. 18-07-2000

Kasperek, D.W. 27-03-2000

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 wil 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)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

De afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Helmond heeft verzocht 

om instemming met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd op de 

deellocatie “Van Wanrooij fase 1” gelegen binnen het gebied Hoogeindsestraat - Suytkade te 

Helmond (locatiecode AA079400021).

Het college van B&W heeft het evaluatieverslag goedgekeurd en beschouwt de bodemsanering 

op de bovengenoemde deellocatie, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie F, 

nrs. 1050-1053, 1055-1078 en 118 (ged.), hiermee als afgerond.

Inzage 

Het goedkeuringsbesluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 13 augustus 

tot 23 september 2021 in te zien bij cluster Milieu gevestigd op het tijdelijk Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor 

bellen naar (0492)-58 76 30.

Bezwaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 23 

september). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en 

Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal 

ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 12 augustus 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.

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


