
Gemeente zet verschillende methoden in 
om eikenprocessierupsen te bestrijden  
De gemeente bestrijdt al jaren de overlast die door eikenprocessierupsen 
wordt veroorzaakt. Begin van het voorjaar doen we dit door eikenbomen op 
verschillende locaties in Helmond preventief in te spuiten. Maar daarnaast 
dragen andere maatregelen ook bij aan de natuurlijke bestrijding van de 
eikenprocessierups. Denk aan: het ecologisch beheren van diverse bermen in 
de buurt van eikenbomen en het ophangen van vlinderfilterkasten. Later deze 
maand start een gespecialiseerd bedrijf ook met de repressieve bestrijding van 
de eikenprocessierups. Op basis van meldingen worden de nesten geplukt of 
weggezogen. 

Preventieve natuurlijke bestrijding  
De eikenbomen worden begin van het voorjaar preventief besproeid met een 
biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen. 
Op www.helmond.nl/rupsen vindt u de plattegronden met de locaties waar de 
preventieve bestrijding plaatsvindt. 

Naast de preventieve bestrijding nemen we ook andere maatregelen om de 
rupsen preventief te bestrijden. Zo zijn er al sinds 2019 verschillende bermen en 
graslanden in Helmond die we ecologisch beheren. Dit houdt in dat er bewust 
minder gemaaid wordt en tijdens iedere maaibeurt een deel, circa 15 tot 20%, 
van de begroeiing blijft staan. Hiermee vergroten we de biodiversiteit en daarmee 
ook het aantal natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Daarnaast zijn er 
vorige week op verschillende locaties in Helmond vlinderfilterkasten geplaatst. 
Deze kasten zorgen ervoor dat de parasieten van de eikenprocessierups, 
sluipwespen en -vliegen, zich kunnen nestelen en voortplanten. Zodat 
de sluipwespen en -vliegen kunnen leven van (nieuwe generaties van) 
eikenprocessierupsen. Meer informatie over de werking van de vlinderfilterkasten 
leest u op storix.nl/beheer-eikenprocessierups. 
 
Nesten melden 
Later deze maand gaat een gespecialiseerd bedrijf weer van start met de 
repressieve bestrijding van de eikenprocessierups; door nesten te plukken of 
weg te zuigen. Heeft u een nest met eikenprocessierupsen gezien? Dan kunt u 
dit melden bij de gemeente via tel. 14 0492 of via www.helmond.nl/meldpunt. 
Meldingen van eikenprocessierupsen bij speelplekken en scholen worden met 
spoed behandeld. Men kan de nesten zelf beter niet uit de boom halen. Op de 
webpagina www.helmond.nl/meldpunt kunt u voortaan ook een kaart zien 
waarop u de status kunt zien van alle meldingen die de gemeente al eerder heeft 
ontvangen. 

Kenmerken   
De eikenprocessierups komt alleen voor in eikenbomen. Voordat ze volgroeid zijn, 
ondergaan ze vijf vervellingen. Vanaf de derde vervelling krijgen de rupsen de 
eerste -voor mens en dier vervelende- brandharen. De nesten zijn herkenbaar aan 
het grijze spinsel dat eromheen gebouwd wordt. Hierin zitten de resten van de 
vervelling met de brandharen.  

Informatie 
Meer informatie over de eikenprocessierups, de bestrijdingsmethodes en tips bij 
klachten zijn te vinden op www.helmond.nl/rupsen. Voor gezondheidsvragen kunt 
u bellen met de GGD, tel. 0900 36 86 868. 

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 een van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de onderstaande digitale wijkspreekuren. 

• Dierdonk: woensdag 19 mei van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg; 
• Helmond-Noord: woensdag 19 mei van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg; 
• Stiphout-Warande: donderdag 27 mei van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder
  Van de Brug;
• Centrum: maandag 31 mei van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van de Brug. 

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, uw 
e-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. 

Sluiting gemeentelijke kantoren vanwege 
Pinksteren 
Op maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op maandag 24 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken?
Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak via www.helmond.nl/milieustraat. 

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



Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Aarle-Rixtelseweg 78A oprichten woning OLO 4730431 

 

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

Nieuwveld 27 10-03-2021 samenvoegen winkelunits  5897597

Duizeldonksestraat 2 22-02-2021 maken uitweg  5846035

Lobbenhoeve kadaastraal U  22-03-2021 oprichten woning  5828011

7884 

Brandevoort, Hazenwinkel  22-03-2021 oprichten woning en maken uitweg  5794977

Faassenhoek, kavel HZ4 

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. Verleende vergunningen worden eveneens 

gepubliceerd.

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

Molenven 1 03-05-2021     Fiets4Daagse De Peel  2021-00315

  (afdeling Stiphout) van 27 juli t/m 30 juli 2021  

Raktweg (Berkendonk) 04-05-2021     Triathlon Brabant (25 en 26-9-2021) 2021-00320

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.

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

Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

 
Adviescommissie Inwoners & Omgeving 
Dinsdag 18 mei, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Rekenkameronderzoek naar de subsidiering en inkoop binnen het sociaal 
 domein
2. BP Zwembad de Braak

Adviescommissie Inwoners & Omgeving
Donderdag 20 mei, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Zienswijzen begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen
2. RES 1.0

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via 
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de 
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. 
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de 
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment 
terugkijken. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

Bekendmakingen
 

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

Noord Parallelweg 41 04-05-2021 oprichten garage   5891915

Rivierensingel 748A 04-05-2021 oprichten carport  5623639

Verliefd Laantje 04-05-2021 kappen van 1 boom   6001783

Wielewaalstraat 2 04-05-2021 verbouwing van een woonhuis  5809947

Rivierensingel voor  04-05-2021 kappen van 2 bomen  6001575

huisnr. 701 

Kloosterstraat 29 04-05-2021 vervangen garagedeur door pui  5454371

Kanaaldijk N.W. 27 04-05-2021 plaatsen party tent  5824753

Bruhezerweg 8 04-05-2021 plaatsen dakopbouw   5813909

Berkendonk 48 06-05-2021 plaatsen tuinhuisje  5975255

Coolendonk 20 07-05-2021 plaatsen dakkapel aan voorzijde  5914393

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

Deurneseweg 11 30-04-2021 plaatsen overkapping met zonnepanelen 50561714

Europaweg 95 06-04-2021 aanvraag reclamebord 5973395

Kanaaldijk N.W. 27 22-03-2021 plaatsen party tent 5824753

Nieuwveld 27 10-03-2021 samenvoegen winkelunits 5897597

Groot Schuilen 4 02-04-2021 vervangen dakkapel  5903553

Gerstdijk 22 03-05-2021 beperkte milieutoets 6052873

Boerhaavelaan 21 03-05-2021 vergroten woning 6052647

Bleyenbeekdreef 16 03-05-2021 oprichten garage 6054319

Brouwhorst 7 04-05-2021 nieuwe vestiging domino’s pizza 6056675

Coendersberglaan 36 05-05-2021 uitbreiden woning 6059497

Blinkertsestraat 28 05-05-2021 vervangen dakkapel 5970589

Markt 41 04-05-2021 inrichting van pand voor lichte horeca  6058127

  en bezorgrestaurant 

Nieuwveld 19 04-05-2021 vernieuwen winkelwagenopvang 6057873

Nachtegaallaan 189 05-05-2021 oprichten overkapping 6059397

Steenweg 18 05-05-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan 6060639

Kommavlinder 3 05-05-2021 plaatsen erfafscheiding 6058715

Coolendonk 20 16-03-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 5914393

Wolfstraat 136 07-05-2021 strijdig gebruik  50567058

Deurneseweg 11 07-05-2021 uitbreiding docentenkamers 6066673

Citroenvlinder 2 07-05-2021 oprichten garage met tuinkamer 6067429

Admiraal de Ruyterplein 07-05-2021 onderhoud woningen 6068329

 17-19-20 / van Amstelstraat 6-8 / van Galenstraat 23-25-27-31-33-35-37

Burgemeester en Wethouders van Helmond 13 mei 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

Doekjes & mondkapjes? 

Niet in het riool, 
maar in de prullenbak. 

Vochtige doekjes en (wegwerp) 
mondkapjes veroorzaken 
verstoppingen in het riool. 


