
Bestemmingsplan wordt omgevingsplan 

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. 
Deze wet verandert een aantal instrumenten en procedures waarmee 
initiatiefnemers te maken kunnen krijgen als hun initiatief niet in het 
huidige bestemmingsplan past. Wat nu nog een bestemmingsplan is, wordt 
straks een omgevingsplan. In het omgevingsplan komen alle regels over de 
fysieke leefomgeving op een locatie.

Bestemmingsplan indienen kan nog tot 1 januari 2022 
Tot 1 januari 2022 neemt de gemeente ingediende bestemmingsplannen 
nog in behandeling. Dan is er nog voldoende tijd voor de procedure van het 
bestemmingsplan. Dient u een aanvraag voor een bestemmingsplan in vóór 1 
januari 2022? Zorg er dan voor dat deze zo compleet mogelijk is. Na 1 januari 
2022 kunnen initiatiefnemers geen bestemmingsplannen meer indienen, maar 
een omgevingsplan.

Ondersteuning initiatiefnemers bij omgevingsplan
De gemeente maakte een standaard Helmonds omgevingsplan met een set 
regels voor de meest voorkomende activiteiten. Dit plan kan dienen als leidraad 
voor het opstellen van een omgevingsplan. Bent u initiatiefnemer? Neem 
dan contact met ons op voor het standaard Helmonds omgevingsplan en 
ondersteuning hierbij.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/omgevingswet. 

Weer veel afval ingezameld bij GRIP-wagen 
Ruim 4.500 kilo afval is er ingezameld in de week van 21 tot en met 25 juni! In 
die week toerde het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) voor de tweede keer door 
Helmond. Na twee rondes staat de teller op ruim 14000 kilo! In de eerst week 
van november rijdt de GRIP wagen weer door Helmond. Ook dan is het weer 
mogelijk om er gratis afval in te leveren. 

Weten wat er speelt in uw buurt? 
Meld u aan voor de mailservice van overheid.nl  

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet 
verplicht onder andere gemeenten en provincies om alle officiële publicaties 
online te plaatsen via de website officielebekendmakingen.nl. Het gaat hierbij 
om besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving. 
Deze besluiten kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving. Al deze besluiten 
publiceert de gemeente vanaf nu op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt 
zich daarnaast ook aanmelden voor de mailservice. Zo blijft u op de hoogte van 
alles wat er in uw buurt, wijk of stad speelt. 

Aanmelden voor de mailservice? 
Ga dan naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en meld u aan. U kunt 
zelf kiezen binnen welke straal rondom uw woning u berichten wilt ontvangen, 
wat voor soort berichten en van welke overheidsinstanties u berichten wilt 
ontvangen in uw mailbox. 

Bekendmakingen

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

Jan van der Spekstraat 4 02-07-2021 muurdoorbraak 6211645

Pastoor Vissersstraat 22 02-07-2021 vergroten woning 6212255

Rijnlaan 100 02-07-2021 vergroten woning 6084693

Kanaaldijk Z.W. 3 03-07-2021 oprichten van een bedrijfshal (opslag) 6213197

Wevestraat 58 05-07-2021 vergroten woning met verdieping. 6216339

Sprengersstraat 6 /  29-06-2021 sloop 7 woningen 6201773 

van der Weidenstraat 5A - van der Weidenstraat 3, 3a, 9a, 11, 11a 

Katoenstraat 1 /  06-07-2021 aanvraag uitbouwen  6219533 

Taftstraat 33 

Brandevoort kadatraal  06-07-2021 oprichten woonhuis en aanleg uitweg 5833109 

U 7900 

Steenweg 17 07-07-2021 het creëren van een buitenruimte 6222661

Frans Joseph van  19-05-2021 vergroten terras 6094349 

Thielpark 135 

Lucas Gasselstraat 25 21-06-2021 afwijking bestemmingsplan t.b.v.  6181011 

oprichten 2 woningen 

Hortsedijk, Sectie G,  08-07-2021 oprichten winkelgebouw 5896511 

nr. 2370 / 2368 

Gerstdijk 20 08-07-2021 Uitbreiden kantine  6017233

Valkenhorstlaan 10 08-07-2021 oprichten blokhut 6209757

Heibloemweg 10 08-07-2021 plaatsen stellingvloeren hal 1 en 2 6227477

Zonnehofstraat 54 08-07-2021 wijzigen gevel en plaatsen belettering 6228105

Bleyenbeekdreef 16 09-07-2021 vergroten garage en oprichten dakkapel 6229105

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

Wethouder Ebbenlaan 30 05-07-2021 tijdelijke testlocatie covid-19 6074779 

 besmettingen. 

Sleedoorn 52 08-07-2021 plaatsen extra erfafscheiding aan 6210775 

bestaande situatie 

Frans Joseph van  08-07-2021 vergroten terras  6094349 

Thielpark 135 

Zijdevlinder 3,  08-07-2021 oprichten woning  5943445 

kavel Z14, Stiphout-Zuid 

Amijsdonk 1 08-07-2021 oprichten woning  5854745

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

Leliestraat 10 21-05-2021 realiseren vaste trap naar zolder  6103265

Brasemlaan 32 23-04-2021 realiseren buitenberging en  6028859

 terrasoverkapping 

Tjerk Hiddesstraat 39 20-04-2021 aanleg vaste trap naar zolder 6017157 

i.p.v. vlizotrap

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

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

Afvalinzameling 



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

Zareba, M. 02-06-1992 

Zienswijzen indienen

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. 

Naam en voorletter(s)                       Geboortedatum

Karneris, A. 13-09-1967

Fijalka, B.S. 15-05-1979

Višomirskytė, G.M. 14-11-1988

Yilmaz, A. 09-07-2020

Yilmaz, K. 25-07-2018

Moalim, H.D. 21-09-1998

Zeggoud, D. 16-10-1972

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

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

Havenweg 2 -  02-07-2021     Leraren borrel/start carnaval  2021-00464 

Havenweg/Havenplein/Kasteellaan   (23 juli 2021)

Brouwhorst 1 05-05-2021     Intocht Sinterklaas WC Brouwhorst  2021-00326 

  (13 november 2021) 

Van der Brugghenstraat 74 26-06-2021     Punktholzer Bierfest  2021-00443 

  (25 november 2021) 

Kasteelplein 1 12-05-2021     Sinterklaas in de piste  2021-00341 

  (17 november 2021 t/m 4 december 2021) 

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. 

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan:

Brandevoort Oost - Kaldersedijk 16

Dit plan maakt de realisatie van één vrijstaande woning aan de Kaldersedijk 16 te Helmond 

mogelijk.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad, weekblad De 

Loop en op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden 

gesteld advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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

Markt 1 -  06-07-2021  Zomerkermis (9 t/m 14 juli 2021) 2021-00416 

Ameidewal, Marktstraat en Markt  

Sportpark de Braak 7 07-07-2021  Fandag Helmond Sport (16 juli 2021) 2021-00434

Cederhoutstraat 44 -  07-07-2021  Kindervakantieweek Mierlo-Hout  2021-00338 

De Geseldonk  (26-7 t/m 30-7-2021)  

Kasteelplein 1 07-07-2021  Vrijwilligersmarkt Helmond  2021-00313 

  (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.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca        Locatie                       Omschrijving Registratie nr/Datum verzending

La Dominicana              Markt 201                drank- en horecawetvergunning 50592939/6-7-2021

Meer informatie

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over bovenstaande verleende 

vergunning, via telefoonnummer 06-18 591 000 of gemeente@helmond.nl. Tegen verleende 

vergunningen kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken. De termijn gaat lopen de dag nadat 

het besluit is verzonden aan de aanvrager (zie datum verzending). 

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: Zuid-Koninginnewal ter hoogte van Beugelsplein t.h.v. 2 (locatiecode AA079409686)

Melder: Enexis Netbeheer B.V.

Datum ontvangst: 7 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Helmond 15 juli 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




