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• 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

Vuurwerk? Lever het in op 17 en 18 
december
Heeft u nog vuurwerk liggen? Lever het in op vrijdag 17 en zaterdag 18 
december. U kunt tot 25 kilo consumentenvuurwerk inleveren, zonder dat u 
daarvoor een boete of strafblad krijgt. 

De vuurwerk-inleveractie is er, omdat ook dit jaar een landelijk vuurwerkverbod 
geldt om de zorg te ontlasten. Dit jaar mag er dus geen vuurwerk verkocht of 
afgestoken worden. Vuurwerk thuis bewaren kan gevaarlijk zijn, zeker als het er al 
een tijd ligt. De inleveractie biedt de mogelijkheid om voor de jaarwisseling veilig 
afscheid te nemen van het vuurwerk dat u nog thuis heeft liggen. 

Consumentenvuurwerk inleveren
Naast het consumentenvuurwerk (categorie F2), kunt u ook vuurpijlen en 
knalvuurwerk inleveren dat vanaf 1 december 2020 illegaal werd. Iedereen kan 
tot 25 kilo vuurwerk inleveren. Levert u vuurwerk in dat ook voor 1 december 
2020 verboden was (bijvoorbeeld professioneel vuurwerk zoals een cobra of 
een shell, categorie F3), dan maakt de politie een proces-verbaal op dat wordt 
voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Mogelijk krijgt u dan een boete en een 
strafblad.

Inleveren bij opslagterrein Beemdweg
Inleveren kan op het gemeentelijke grondopslagterrein aan de Beemdweg 61. 
Op vrijdag 17 december kan dat tussen 09:00  en 17:00 uur en op zaterdag van 
09:00 tot 13:00 uur. Dit kan zonder afspraak. 

Meer informatie over de inleveractie staat op www.helmond.nl/nieuws. 

maximaal
 20%

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt

Het stoken van hout in open haard 

of houtkachel is lekker warm en 

brengt gezelligheid in huis. Hout 

stoken kan ook overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt,

beperkt u geur- en gezondheids-

overlast voor uw omgeving en voor 

uzelf. 

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.

Gebruik hout met een 

vochtpercentage van 

maximaal 20%.

Gebruik onbehandeld 

en ongeverfd hout.

Stook niet als het windstil of 

mistig is. Voorkom daarmee 

dat de rook in uw tuin en bij 

de buren blijft hangen. Check 

daarom voor het stoken 

www.stookwijzer.nu

Steek het hout van bovenaf aan met 

aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 

luchttoevoer. Laat het hout 

niet smeulen.

Laat uw kachel minstens 

één keer per jaar vegen 

door een erkend vakman. 

Beperk het risico op een 

schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op 

www.helmond.nl/houtstoken



Vuurwerkoverlast melden
Vuurwerkoverlast? Meld het bij ons. Bij spoed of een levensbedreigende 
situatie belt u altijd 112.

• U kunt vuurwerkoverlast melden via de vuurwerkapp Mobile Alert
(van Intergraph Corporation).

• Ook kunt u een melding maken van vuurwerkoverlast op onze website.
Ga dan naar www.helmond.nl/melding. 

• U kunt ook een anonieme melding doen via www.meldmisdaadanoniem.nl
of telefonisch via 0800-7000.

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/vuurwerk.

Aanmelden collectieve aanvullende 
verzekering 
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. 
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de 
apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering 
niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende 
verzekering (CAV). 

De gemeente biedt samen met zorgverzekeraar CZ een eigen collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering aan. Deze verzekering is speciaal voor 
mensen met een laag inkomen. U kunt zelf een keuze maken uit pakketten voor 
de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Weet u niet goed welk pakket 
het beste bij uw situatie past? Maak dan gebruik van de keuzehulp op 
www.gezondverzekerd.nl.

Overstappen
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. Bent u 
verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks aanmelden van 
oktober tot 31 december. U kunt zo per 1 januari deelnemen.

Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? 
Meld u dan rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier 
aanmelden werkt het snelst. U kunt ook een schriftelijke aanvraag indienen. 
Vraag het aanvraagformulier dan op bij de afdeling Zorg en Ondersteuning van 
de gemeente via 14 0492 (optie 2).

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen over de verzekering, dan kunt terecht bij de CZ-winkel aan 
de Molenstraat 223, Helmond of bel 088 555 7777. Meer informatie over de 
collectieve aanvullende verzekering en de voorwaarden vindt u 
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl/cav.

Bekendmakingen

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

Maaslaan 117 06-12-2021 wijzigen voorgevel (garage) 6301853

Stepekolk, Lobbenhoeve  07-12-2021 oprichten woning 6560515

kavel S68 

Haaghout 14 07-12-2021 oprichten garage 6392411

Geysendorfferstraat 23 07-12-2021 aanvraag parcellocker 6571819

Swertpoellaan 13 09-12-2021 vergroten woning 6569905

Bindersestraat 2 08-12-2021 realisatie gesloten bronsystemen 6531421

Kaldersedijk 3 09-12-2021 maken uitweg 6577707

Elbeplantsoen 33 10-12-2021 maken tijdelijke bouwinrit 6581759

Middendijk 28 10-12-2021 wijzigen voorgevel en uitbreiden 6581447

woonkamer  

Heikantseweg 16 10-12-2021 veranderen woning (voorzijde) 6581181

Haverdijk 11 10-12-2021 strijdig gebruik vaccinatie locatie 6581593

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

 Faassenhoek 1 07-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6410987

 Kavelaarsstraat 2C 03-12-2021 oprichten berging 6272333

 Lage Dijk 24  03-12-2021 splitsen pand 5761175

 Lobbenhoeve 13 08-12-2021 oprichten woning kavel S71 6379853

 Azalealaan 51 09-12-2021 vergroten uitweg 6558231

 Baarsstraat 11 10-12-2021 maken uitweg 6526853

 Coppesdonk 10 10-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6168549

• 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.:

De Plaetse 1 07-12-2021     Halve van Helmond 2022 2021-00841

(9 en 10 april 2022) 

Kasteellaan 8 09-12-2021     Carnaval 2022 2021-00844

(24 februari 2022 t/m 2 maart 2022) 

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.

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

Molenstraat 169, 171  20-10-2021 legaliseren woonstudio’s  6456739

en 173 en Tiendstraat 55 

Sportcampus De Braak 05-11-2021 oprichten overdekt zwembad  6418631

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

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

Guljéstraat 4 en 4A 07-12-2021 Splitsing woning 6441489

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 

Smits, J.M.H. 09-10-1985

Husejnovic, E. 23-08-1959

Husejnovic, A. 25-10-1996

Meeuwsen, R.J.H. 16-09-1984

Campanario Rosadi, E. 06-03-1997

Paduraru, S. 06-06-1986

Acatrinei, M. 26-07-1991

Radu, I. 21-12-1961

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. 

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 

Baysali, E. 04-04-1970

Frydryczak, D. 18-02-1994

Frydryczak, L. 27-10-2019

Bouhouche, B. 16-04-1986

Rodrigues Ferreira, D.F. 28-05-1991

Piszczek, L. 30-12-1991

Nieuwe straatnamen (2)
Burgemeester en wethouders hebben op advies van de gebruikersraad Brainport Smart District 

nieuwe straatnamen vastgesteld op 30 november:

• Telkesveld, in Brainport Smart District, Brandevoort.

• Telkespad, in Brainport Smart District, Brandevoort.



• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond 16 december 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.

Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten (artikel 4 Wvg) 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken op grond van artikel 7, lid 1, 

van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad ingevolge het bepaalde in 

artikel 4 Wvg op 14 december 2021 heeft besloten, 15 percelen, kadastraal bekend gemeente 

Helmond sectie U nummers, 2284, 2252, 2257, 2258, 2259, 2300, 2336, 3126, 3127, 4784, 

4785, 6216, 6658, 6659 en 7294 aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 

15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.  

Inzage 

Het besluit van de raad, tezamen met de bijbehorende bijlagen (zoals het kadastrale overzicht 

tekeningnummer 21.0176 en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de namen van 

de eigenaren c.q. rechthebbenden en overige relevante gegevens) is per 16 december 2021 te 

bekijken via de link op www.helmond.nl/voorkeursrecht. Er ligt met ingang van 16 december 

2021 ook een papieren exemplaar ter inzage bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te 

Helmond. Om de stukken in te zien, kunt u een afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak 

of via het Klant Contact Centrum tel. 14-0492.

Bezwaar maken  

Tegen het besluit staat bezwaar open bij de raad van de gemeente Helmond. Ingevolge de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes 

weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen 

bij de gemeenteraad van de gemeente Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of digitaal 

via www.helmond.nl/bezwaar). Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een dagtekening 

en van de naam en het adres van de indiener. Verder dient aangegeven te worden het besluit 

waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, kan/kunnen ook op grond van 

artikel 8:81 Awb, de president van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 

90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien 

spoed dat vereist.

Gevolgen  

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaar, wanneer deze de grond wenst 

te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Helmond te koop moet aanbieden. De eigenaar 

ontvangt een dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het 

besluit en de gevolgen hiervan.  

Meer informatie   

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente 

Helmond, afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, mevrouw N. Oranje. Neemt u dan contact op 

met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492.

Openbare kennisgeving geregistreerde aanduidingen van politieke 
groeperingen

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Helmond 

maakt bekend dat de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en 

dat de volgende personen als gemachtigden van deze groeperingen en hun plaatsvervangers 

zijn aangewezen.

geregistreerde aanduiding gemachtigde plaatsvervanger

MÌ HELLEMONDERS dhr. M.J.M. van de Westerlo dhr. M.P.J. Rieter

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Distilleerderij, slijterij                   Markt 12     Alcoholwetvergunning                                     50753722/

De Deftige Aap                                                                                                       08-12-2021 

De Smulhoek                Zonnehofstraat 54     Exploitatievergunning                                      50798767/

De Helmond VOF                                                                                                         09-12-2021

Meer informatie 

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

vergunningen, via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Van Hoof Bouw V.O.F.,  De Hoefkens  ong. sectie T7996 Het oprichten van een 

bouwbedrijf.

Flex Industries B.V. Waterbeemd 8 Het oprichten van een bedrijf voor 

ontwikkeling, engineering en 

assemblage van machines.

Reynaers-Roval Aluminium Maisdijk 7 Uitbreiden met een stikstoftank

Kennisgeving Wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 7 december hebben 

besloten om op basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Giebels Meat Products B.V., Varenschut 24 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften 

voor het aspect geluid.

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.

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


