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Preventieve bestrijding
van de eikenprocessierups
In april spuiten we de eikenbomen in
met een biologisch middel. Om zoveel
mogelijk te voorkomen dat rupsen zich
ontwikkelen.

Milieustraat te ver weg? Lever uw afval in
bij het Grondstoffen Inleverpunt!

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

Maandag 19 april start in Helmond de eerste ronde van het Grondstoffen
Inleverpunt (GRIP). Bij het GRIP kunnen inwoners verschillende afvalsoorten
kwijt waarvoor zij anders naar de milieustraat zouden moeten. Het GRIP reist
een week lang door de stad en staat elke dag op verschillende plekken in de
buurt. Een bezoek aan het Grondstoffen Inleverpunt is gratis. De tweede ronde
staat gepland in juni en de derde ronde in november van dit jaar.
Het lokale GRIP is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen bij het scheiden
van afval. Uit bewonersonderzoeken komt naar voren dat de afstand naar de
milieustraat inwoners tegenhoudt om hun afval goed te scheiden. Vaak gaat het
om kleine hoeveelheden afval die naar de milieustraat moeten. Door de afstand
naar de milieustraat belanden deze in de restafvalcontainer of in een vuilniszak
en dat is niet de bedoeling.

APRIL

De preventieve bestrijding voeren we zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts uit.

Voor een goede preventieve
bestrijding moeten de
omstandigheden optimaal zijn:

Een boodschappentas vol afvalsoorten
Bij het GRIP kunnen Helmonders de volgende afvalsoorten kwijt: metalen, kleine
hoeveelheden hout en puin, lampen, piepschuim, batterijen en kleine accu’s,
textiel, harde kunststoffen, frituurvet, elektrische apparaten, hol en vlak glas.
Per huishouden mag maximaal één boodschappentas vol worden gebracht. Een
bezoek aan het GRIP is gratis en alleen voor Helmondse particulieren. Bedrijven
zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afvalstoffen.
Inleverpunt én informatiepunt
Niet alle inwoners weten hoe ze precies hun afval moeten scheiden. Daarom
is het GRIP óók een informatiepunt. U kunt hier terecht met vragen over afval
scheiden. Ook kunt u er informatie krijgen over welk afval in welke afvalbak
hoort.

• de bomen mogen nog
niet te veel blad hebben

Wanneer is het Grondstoffen Inleverpunt bij u in de buurt?
Het GRIP staat van maandag 19 april tot en met vrijdag 23 april elke dag op
verschillende plekken in de stad. Informatie over het GRIP en het rondreisschema
voor 2021 staan in DeAfvalApp: www.deafvalapp.nl.
De app is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

• de rupsen moeten al actief zijn

Sluiting gemeente op 26 en 27 april
N
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Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn alle kantoren van de
gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee
dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een afspraak
in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op
www.helmond.nl.

• het moet buiten
windstil & droog zijn

Z

Vanwege de
voorwaarden zijn de
bestrijdingsdata pas
kort van tevoren
bekend.

Benieuwd waar en
wanneer we de preventieve
bestrijding uitvoeren?
Houd dan
www.helmond.nl/rupsen
in de gaten.

Avondopenstelling Stadswinkel
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar woensdag 28 april.
Die dag is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op
afspraak. Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak.
Gewijzigde ophaaldagen afval
Op maandag 26 april wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Koningsdag
(27 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is dinsdag 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. Daarin staan de ophaaldata van alle soorten
afval. U kunt de AfvalApp ook als app downloaden voor op uw smartphone of
tablet.
Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond
• Maandag 26 april: geopend volgens de reguliere openingstijden
(van 13.00 tot 17.00 uur)
• Koningsdag: gesloten
Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar
www.helmond.nl/afspraak.

• 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

Vergadering presidium raad
20 april 2021
Het presidium komt op dinsdag 20 april weer bij elkaar. Het presidium stelt de
agenda’s van de gemeenteraad en commissies vast. Wilt u de vergadering als
toehoorder (digitaal) bijwonen?
Stuur dan een mail naar raadsgriffie@helmond.nl.

Podiumbijeenkomst over Luchtkwaliteit
op 20 april
Op dinsdag 20 april organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst over
Luchtkwaliteit. Deskundige sprekers informeren ons over welke stoffen voor
luchtverontreiniging zorgen, wat het effect is op onze gezondheid, en wat de
gemeente en inwoners kunnen doen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Dit webinar start om 20.00 uur en duurt tot circa 21.15 uur.
Het programma
Het programma start met een toelichting van de gemeente op welke stoffen,
effecten en bronnen verantwoordelijk zijn voor luchtverontreiniging. We krijgen
antwoord op de vraag: welke stoffen hebben waarop effect? Vervolgens legt de
GGD uit wat de luchtkwaliteit met de mens doet en welk advies de GGD hierover
geeft. Tenslotte krijgen we een korte presentatie van het regionaal meetnet
luchtkwaliteit dat een goed beeld gaat geven van de luchtkwaliteit in heel de
regio Zuidoost-Brabant.
Webinar volgen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook u bent van harte welkom
om deel te nemen! U kunt dit webinar volgen via het YouTube–kanaal van de
gemeente, via de Facebookpagina’s van de gemeente en de gemeenteraad of via
Dit is Helmond tv.
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
Wilt u meer weten over de sprekers en het programma?
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 20 april.
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 het nemen van toekomstige besluiten.

Procedure vergunningaanvraag zonneveld
Venstraat Stiphout
Op 19 maart 2021 heeft ontwikkelaar Solar Century een vergunningaanvraag
ingediend om een zonneveld aan te leggen aan de Venstraat in Stiphout.
De gemeente krijgt veel vragen over de procedure en de inspraakmomenten.
Hieronder volgt daarom een korte uitleg.
De vergunningaanvraag
De komende maanden beoordeelt de gemeente de vergunningaanvraag. Het
gaat om een inhoudelijke toetsing van de locatie op gemeentelijk (en provinciaal)
beleid en een bouwkundige beoordeling van de beoogde constructies.
Ter inzage en indienen zienswijzen
Is de technische beoordeling goed bevonden, dan komen er voor
belanghebbenden twee documenten zes weken ter inzage liggen. Dat zijn
het concept-besluit over de omgevingsvergunning en het concept van de
zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’. De terinzagelegging wordt
formeel bekendgemaakt in de informatiepagina’s in huis-aan-huisblad De Loop
en op www.helmond.nl. De gemeente verwacht dat dit in juni/juli gebeurt.
Als belanghebbende heeft u dan zes weken de tijd om een zienswijze in te
dienen. De zienswijzen betrekt de gemeente bij het definitieve besluit over deze
beide documenten. Het college van burgemeester en wethouders neemt een
definitief besluit over de omgevingsvergunning en de gemeenteraad over de
verklaring van geen bedenkingen.
Beroep rechtbank
Wanneer het college besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, dan wordt
ook deze formeel gepubliceerd in de informatiepagina’s in huis-aan-huisblad
De Loop en op www.helmond.nl. Belanghebbenden die een zienswijze hebben
ingediend, hebben dan zes weken de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank.
Hoelang de totale procedure in beslag neemt, is moeilijk te zeggen. Op z’n vroegst
kan het traject medio november worden afgerond.
Gesprek en enquête inwoners
De gemeente hecht belang aan draagvlak. Daarom gaat de gemeente in gesprek
met inwoners en de wijkraad en krijgen alle inwoners van Stiphout via een
enquête de mogelijkheid hun mening te geven. Dit gebeurt parallel aan de
technische beoordeling van het plan en het dossier. De gemeente streeft ernaar
om de enquête in de tweede helft van april uit te zetten.
Heeft u nog vragen over deze procedure?
Dan kunt een mail sturen naar energietransitie@helmond.nl.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Hoofdstraat 151
08-04-2012
thv Watertoren
12-04-2021
kadastraal E 3270 en E 3506

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen dakkapel
5800281
rooien 8 lindes i.v.m. ontsluiting Oude Aa 5822203

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• 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:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Binderseind 19A 16-03-2021 transformatie appartementen
5916219
kadastraal I 1583
Haverdijk 8
25-03-2021 verplaatsen sirenemast
5941149
Rivierensingel 748A
20-03-2021 oprichten carport
5623639
Stiphout, Sectie B1478
19-03-2021 ontwikkeling en exploitatie van
5636119
(Leemkuilen)		 een zonneweide
Lieshoutseweg 69
07-04-2021 oprichten van een overkapping
5979351
Schrijvershoeve 2
07-04-2021 plaatsen tuinkast
5979325
Ansemhoek 3
08-04-2021 plaatsen erfafscheiding/poort
5981553
Wolfsputten 5
14-03-2021 oprichten woning in bestaande schuur
5785931
Haverdijk 11
06-04-2021 oprichten XL-vaccinatielocatie
2021-x0895
Korenbloemstraat 18
25-03-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde)
5944243
Abendonk 35
27-03-2021 oprichten woning
5784899
Reigerlaan 42
01-04-2021 plaatsen erfafscheiding
5965511
Titaniastraat 2
25-03-2021 aanvraag kamerverhuur
5943449
Berkendonk 48
06-04-2021 plaatsen tuinhuisje
5975255
Grasbeemd 1
09-04-2021 vergroten bedrijfspand
5869053
Kloosterstraat 60
12-04-2021 plaatsen raam in de rechterzijgevel
5989457
Lijsterstraat 19
11-04-2021 plaatsing dakkapel
5988185
Iepehoutstraat 19
09-04-2021 vergroten woning
5986497

• 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)
Markowicz, O.A.		
Bizaki, A.		
Ettaibi, K.		
Kowalczyk, D.		
Reints, H		

Geboortedatum		
14-08-1988
08-07-1996
24-11-1995
12-07-1992
18-11-1957

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.

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)
Sowah el, B.		
Simsek, H.		

Geboortedatum		
16-01-2000
05-05-1987

Ontwerpbestemmingsplan Centrum III
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 Centrum III met ingang van 16 april 2021 gedurende zes weken
door een ieder kan worden ingezien.
Dit plan is voor een groot deel conserverend en volgt voor een deel het door de raad in 2017
en 2020 vastgestelde Centrumperspectief. Voor dit bestemmingsplan resulteert dat in de
volgende uitgangspunten:
• Het verwezenlijken van een compacte kern;
• Het bevorderen van een meer gevarieerde mix van wonen, horeca, cultuur, bedrijvigheid,
retail en dienstverlening;
• Het versterken van de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de woonfunctie;
• In de straten buiten de compacte kern meer ruimte bieden voor nieuwe functies.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP200083-1000. De digitale versie van
www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage
in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit ontwerpbesluit digitaal in
te zien vanwege het coronavirus. Wilt u toch graag de papieren versie inzien, dan kunt u een
afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492.
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, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Centrum III. Voor mondelinge zienswijzen kan op
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch een afspraak worden gepland door
te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
bestemmingsplan “Centrum III”
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 het bestemmingsplan “Centrum III”. Deze waarden bedragen maximaal 62 dB ten
gevolge van het Zuidende, maximaal 58 dB ten gevolge van de Watermolenwal en maximaal
57 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen met name panden waar op de begane
grond wonen mogelijk wordt gemaakt en mogelijke nieuwe locaties voor wonen in het
bestemmingsplan “Centrum III”.
Inzage
Met ingang van 16 april 2021 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek
zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Wij adviseren u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien vanwege het coronavirus. Wilt u toch
graag de papieren versie inzien, dan kunt u een afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak
of via telefoonnummer 14-0492.
Zienswijzen indienen
Binnen genoemde 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, Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding
van: zienswijze Wet geluidhinder BP Centrum III. Voor mondelinge zienswijzen kan op
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch een afspraak worden gepland door
te bellen naar telefoonnummer (0492) 702602.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Marshallstraat 20
28-01-2021 wijzigen bedrijfsruimte
Jacob van Wassenaerstraat 38 01-02-2021 kamerverhuur

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
van Oorschotstraat 6
Prof. Dondersstraat 39

Projectomschrijving:
plaatsen dakkapel
plaatsen overkapping

• 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

Nr. Omgevingsloket:
5737157
5942343

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat
een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen
te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of
verplaatst.
Locatie:
Torenstraat - Oostende (riolering) (locatiecode AA079409650)
Melder:
Gemeente Helmond
Datum ontvangst: 26 maart 2021

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

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

Nr. Omgevingsloket:
5781771
5684619

15 april 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.

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

