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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

25 september: Operatie Steenbreek 
Tegels eruit, planten erin!
In Helmond genieten straks steeds meer inwoners van meer groen, want de 
gemeente organiseert de komende jaren in alle wijken operatie Steenbreek. Bij 
operatie Steenbreek vervangen inwoners tegels uit hun tuinen voor planten en 
struiken om hun tuin groener te maken. De gemeente helpt inwoners hierbij en 
stelt gratis plantjes, aarde en de hulp van hoveniers beschikbaar. 
Op zaterdag 25 september zijn de volgende wijken aan de beurt:
De Waart, Annawijk, Helmond Oost, Overspoor, Centrum

Doe ook mee aan operatie Steenbreek!
Woont u in één van deze wijken en heeft u veel tegels in de tuin liggen? Maak ook 
uw tuin groener en doe 25 september mee aan Operatie Steenbreek. Meld u aan 
en lever tussen 9:00 en 15:00 uur uw stoeptegels (1 tot 5 m²) en geel zand in bij 
het afhaalpunt in uw wijk. U krijgt dan van ons vijf plantjes en tuinaarde gratis. 
Ook staan er hoveniers klaar om te helpen en advies te geven. 

Aanmelden om mee te kunnen doen
U kunt zich alleen of samen met buren aanmelden! Stuur vóór 17 september een 
email naar steenbreek@helmond.nl en zet daarin:
• Straatnaam en de huisnummers die meedoen.
• Naam en telefoonnummer van de contactpersoon in uw straat (dan kunnen we 
 u bereiken als het nodig is).
• Per adres: komen de planten vooral in de zon of vooral in de schaduw te staan?
Heeft u hulp nodig? U kunt hulp krijgen van onze hoveniers! Vermeld dit dan bij 
uw aanmelding. 

Groen is goed
Steeds vaker hebben we te maken met heftige regenbuien, extreme hitte en 
langere periodes van droogte. Dit veroorzaakt vaak overlast: straten of kelders 
lopen onder water en de temperatuur in de stad loopt hoog op. Door tegels in 
tuinen te vervangen door groen komt er meer ruimte voor de natuur, kan het 
regenwater beter in de bodem zakken en worden riolen minder belast. Het 
trekt meer dieren aan, zoals vogels en bijen, de temperatuur in de zomer is 
aangenamer en er is minder fijnstof. Mensen voelen zich prettiger en gezonder. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de locaties van de afhaalpunten op
www.allelichtenopgroen.nl.  

Onderzoek naar koopgedrag: doet u mee? 
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen 
een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar 
en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten 
en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke 
binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed 
mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. 
Daarom start deze maand een grootschalig onderzoek naar het koopgedrag van 
inwoners.  

Begin september start in de Randstad, Noord-Brabant, een deel van Flevoland en 
een deel van Gelderland een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt in 
beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen 
doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze 
informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden 
in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en 
verbeteren van winkelvoorzieningen. Ook de gemeente Helmond neemt deel aan 
het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research. 

Deelnemers gezocht
In september start I&O Research met het onderzoek. In deze periode worden ook 
inwoners uit Helmond uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. 
Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. 
De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door het invullen 
van een online vragenlijst. 

Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen 
de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle 
deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van €25,- 
verloot. 

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe 
privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan 
hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 
2021. 

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek kunt u vinden op www.kso2021.nl. 
Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. 
Mailen kan naar info@kso2021.nl. 

Wildbeheer in Helmond
In het buitengebied van Helmond is veel ruimte voor recreatie en natuur, 
waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. In samenwerking met verschillende 
partners zorgt de gemeente voor het onderhoud van deze natuur. Eén 
van de taken is wild- en natuurbeheer, zoals het beschermen van leef- en 
broedgebieden en de controle op aantallen van verschillende diersoorten. 
Het wild- en natuurbeheer wordt in de gemeente Helmond uitgevoerd door 
wildbeheereenheid (WBE) De Helm. 

Wat doet een wildbeheereenheid (WBE)?
Een WBE is verantwoordelijk voor verantwoord en duurzaam jachtbeheer van 
het wild in de omgeving. WBE De Helm beheert een gebied van 6.000 ha in en 
rondom Helmond. Dit doen zij door de aantallen van verschillende diersoorten 
onder controle te houden. Dit zorgt voor gezonde populaties, een hoge 
biodiversiteit, beperking van het aantal wildaanrijdingen en het verminderen 
van schade aan gewassen. De jagers van de WBE tellen meerdere malen per jaar 
het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de 
wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Extra zorg voor reewild in de Bundertjes
In het gebied de Bundertjes zetten de beheerders van WBE De Helm zich extra 
in voor het reewild. Ze zijn regelmatig in het gebied en hangen bordjes op om 
wandelaars te wijzen op de aanwezigheid van reekalveren. 

Kom zaterdag 18 september naar de informatiestand van WBE De Helm
Wilt u meer weten over het wildbeheer in de Bundertjes en elders in de 
gemeente Helmond? Maak dan kennis met WBE De Helm op zaterdag 18 
september. Van 10.00 tot 14.00 uur staan de wildbeheerders van WBE de 
Helm klaar met koffie en thee. De informatiestand is te vinden op de hoek van 
de Saxofoonstraat met het Janus Meulendijkspad, naast de entree naar de 
Bundertjes. Wildbeheerders van De Helm beantwoorden al uw vragen en geven 
meer informatie over wildbeheer. Informatie is ook te vinden op 
https://www.wbe-dehelm.nl. 



Bekendmakingen
 

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

Waterbeemd 2A 07-09-2021 uitbreiden kantoorpand met  6070957

  extra verdieping  

Rietbeemdweg 3 07-09-2021 Nieuwbouw van een bedrijfsgebouw  6040631

Wolfstraat 136 09-09-2021 strijdig gebruik  2021-X1163

Spaanseweg 13 09-09-2021 vergroten woning 6251327

Kanaaldijk Z.W. 3 09-09-2021 oprichten van een bedrijfshal (opslag) 6213197

Valkenhorstlaan 10                01-09-2021 oprichten blokhut 6209757

 

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

IJsselstraat 65 07-09-2021 kozijnen vervangen, kleur antraciet 6353739

Hoofdstraat 124-126 07-09-2021 verbouwen winkel tot een woning  6354061

  en twee appartementen 

Postelstraat 1 07-09-2021 plaatsen veranda 6355201

Molenstraat 74B 08-09-2021 verlenging plaatsen tijdelijke woonunit  6358199

  claraklooster 

   

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Kastanjehoutstraat 3 -  08-09-2021 Wandeltocht Adventure Store   2021-00635

Omgeving Helmond  (3 oktober 2021)

Molenven 3 02-09-2021     HAC 75 jubileum (2 & 3 oktober 2021) 2021-00621

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.

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

     Datum verzending

Burger Me                                         Markt 41     exploitatievergunning                                     50564413/

25-08-2021

Meer informatie 

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

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

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

Stepekolk-Oost 8 15-06-2021 verbouwen woning  6164751

  (aanpassen constructie)  

Indumaweg,  27-07-2021 maken uitweg  6197009

Churchilllaan, sectie F nr. 522 

Oostende 303 t/m 337 30-07-2021 oprichten 18 appartementen  6279643

Kanaaldijk N.O. 76,  30-07-2021 wijziging blok van 4 woningen 6270991

76A t/m 76H, 76J t/m 76L - 78,   naar 8 appartementen

78A t/m 78H, 78J - 84, 84A t/m 84H, 84J, 84K 

de Hoefkens 6J t/m 6N,  28-07-2021 uitbreiden bedrijfsverzamelgebouw, fase 4  6072771

6P, 6R, 6S, 6T, 6V, 6W 

Hilwardhoek 1 t/m 15  01-07-2021 oprichten 53 woningen en maken 6228101

oneven  uitwegen 

Witte de Withstraat 6 20-07-2021 vergroten woning  6258161

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

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  

Kasperek, D.W. 27-03-2000

Bendriss, S. 22-03-1982

Błaut-Maćkiewicz, D. 10-11-1970

Pancotan, G 01-08-2001

Keeris, J.K. 08-06-1990

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 

Challouk, B. 28-08-1978

Hart, Q.R. 23-07-1991

Bais, A. 22-10-2000

Trovatello, L. 08-03-1993

Bulucu, H. 09-07-1972

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. 

Omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure - 
Suytkade Waterburcht 5 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken, gelet op de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht bekend, 

medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van 

het geldende bestemmingsplan “Suytkade I” ten behoeve van het realiseren van 

(woon)zorgwoningen op Suytkade, Waterburcht 5.   

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 17 september 

2021 gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 

Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via 

telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak.  

Beroepschrift indienen  

Gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, 

bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid 

een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Er kan geen beroep meer worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs 

kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen 

zienswijze naar voren heeft gebracht. 

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 16 september 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


