
Webinar participatiebeleid op 19 januari 

Op dinsdag 19 januari is er een webinar over het participatiebeleid van de 
gemeente Helmond. Raads- en commissieleden laten zich inspireren door 
burgerinitiatieven en interessante sprekers. Maar ook ú kunt deelnemen! 
Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is deze 
podiumbijeenkomst in de vorm van een webinar. U kunt deelnemen via 
YouTube, via de Facebookpagina van de gemeenteraad of via Dit is Helmond tv.

Programma 
De webinar start om 20.00 uur en we sluiten uiterlijk 21.30 uur af. Het 
programma start met een inleiding over het huidige participatiebeleid van 
de gemeente Helmond. Daarna gaat Thijs van Mierlo in gesprek met twee 
Helmondse burgerinitiatieven over waar zij tegenaan liepen en wat ze hebben 
geleerd. Aan het woord komen:
• Ralf Fleuren van Stadsboerderij Brandevoort;
• Jan Drouen van Kansrijk Mierlo-Hout.

Thijs van Mierlo komt uit Helmond en is directeur van het Landelijk 
Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA).

In het tweede deel van het programma gaat Annelies de Groot in op het 
groeiende fenomeen van het Right2Challenge of het uitdaagrecht. Inwoners 
kunnen taken van overheden overnemen als zij denken het slimmer, beter, 
goedkoper of anders te kunnen doen. Kan de gemeente Helmond ook worden 
uitgedaagd door inwoners?  

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 van tevoren niet 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 19 januari. 

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.

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 geplande digitale wijkspreekuren. 

Geplande digitale wijkspreekuren
• Helmond-Oost: maandag 25 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder

De Vries;
• Binnenstad: maandag 25 januari van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder

De Vries; 
• Mierlo-Hout: woensdag 27 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder

Dortmans.

Woont u in een andere wijk? Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de 
gaten voor nieuwe data.  

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, 
mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. 
Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar de Teams 
vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online vergadering.  
U kunt zich aanmelden tot 17.00 uur op de werkdag voorafgaand aan het 

spreekuur.

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

Bekendmakingen

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

Bruhezerweg 11 04-01-2021 vergroten slaapkamer en OLO 5715779

maken berging, washok en carport 

Brandevoort Oost  28-12-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5705473

Aardenburg kavel 1 

Rijpelberg 10 05-01-2021 maken uitweg OLO 5721107

Bezemheide 13 06-01-2021 vergroten berging OLO 5723435

Elzaspassage 49 07-01-2021 melding brandveilig gebruik xenos OLO 5724979

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

Laathoeve 28 04-01-2021 maken uitweg OLO 5701143

Lobbenhoeve 11 05-01-2021 oprichten woning en aanleg OLO 5248665

 uitrit 

Zijdevlinder 7 05-01-2021 oprichten woning OLO 5516773

Lucas Gasselstraat 25 05-01-2021 opbouw/uitbreiding eerste OLO 5641879

 verdieping 

Rupelstraat 56A 06-01-2021 oprichten woning OLO 5593913

Hollandhof 59 06-01-2021 aanvraag kunststof kozijnen OLO 5641647

Ansemhoek 10 08-01-2021 oprichten woning en aanleggen OLO 5453971

 uitweg 

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

Rembrandtlaan 30 20-11-2020 inrichting schoolplein e.o. en OLO 5615211

maken 2 uitwegen 

Ameidestraat 9 04-11-2020 oprichten 4 appartementen OLO 5490193

Helmondsingel 143 13-10-2020 Wijziging verbouw bestaand OLO 5517237

hoofdgebouw en nieuwbouw stallingsruimten 

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

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

legging vanaf: legging tot en met: 

Burgemeester  14-01-2021             25-02-2021                  oprichten horecapaviljoen OLO 5325023

Geukerspark 1 

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen 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 dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a 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).

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Brandevoort Oost  05-01-2021  plaatsen erfafscheiding OLO 5705473

Aardenburg kavel 1 

Houtse Parallelweg 100D vergroten woning OLO 5652665

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

Elzehoutstraat 2 plaatsen erfafscheiding OLO 5498219

Noord Koninginnewal 17-21 realiseren appartementen OLO 5702577



Ontwerp-omgevingsvergunning Burgemeester Geukerspark 1   
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Centrum II” ten behoeve van het realiseren van een horecapaviljoen op het 

perceel, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie I, nummer 2112, adres Burgemeester 

Geukerspark 1.   

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

15 januari 2021 gedurende zes weken 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 maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a 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 via telefoonnummer 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

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Second Life Textile B.V. Lage Dijk 17  Het starten van een bedrijf voor het opslaan en 

sorteren van ingezameld textiel.

Profero Cosmetics Panovenweg 38 Het veranderen van een bedrijf voor het 

samenstellen, vullen en verhandelen van 

bad- en bodyproducten.

City Food Center Beelsstraat 2 Het oprichten van een supermarkt met 

horecacounter.

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) Geboortedatum  

Lixon, E.J.G.  22-02-1974

Onofrei, A.G.  09-03-1998

Versteegh, F.  11-09-1982

Smits, A.P.J.  10-09-1987

Fehnert, M.P.  09-03-1975

Van de Graaf, D.C.P.  16-09-1988

Mohamed, A.  01-07-1985

Sierra Ramos, A.  05-07-1981

Kerstjens, M.M.  23-03-1999

Uliński, Ƚ, K.  25-08-1988

Uliński, S.  28-01-2008

Ulińska, M.K.  30-03-1989

Verstraaten, J.G.  23-07-1987

Celestijn, M.E.  22-09-1984

Kudosz, I.  16-11-1970

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) Geboortedatum  

Momot. D.T.  28-02-1969

Claassens, L.  12-09-1991

Gerrits, T.M.F.  13-07-1994

Aït M’bark, F.  20-05-2001

Bytnar, T.  12-07-1963

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 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. 

Burgemeester en Wethouders van Helmond 14 januari 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.  


