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Tips om maden te voorkomen
Het scheiden van uw Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) is duurzaam. Van het
ingezamelde GFT-afval in Helmond laat de gemeente namelijk compost maken.
Een veelvoorkomend probleem bij het scheiden van GFT-afval is dat er maden in
de container kunnen komen. Hieronder vindt u een aantal tips om maden in de
container zoveel mogelijk te voorkomen.
• Maak de container regelmatig schoon met een mengsel van water, groene
zeep en schoonmaakazijn. Hiermee voorkomt u dat er maden in de vuilnisbak
komen.
• Houd uw container droog. Leg een laagje stro, een krant of een eierdoos onder
in de vuilnisbak. Stro absorbeert vocht van al het afval en hiermee is de kans
op maden een stuk kleiner.
• Ook kun u vochtig GFT-afval, zoals etensresten, eerst laten uitlekken voor u het
in de container gooit.
• Hang met een panty mottenballen in de container. Vliegen vinden
mottenballen niet lekker ruiken, dus gaan ze uw container niet in om daar
eitjes te leggen.
• Zorg dat de deksel van uw container iets open staat. Doe bijvoorbeeld een
dikke stok of baksteen onder de deksel van uw container, waardoor de vieze
luchtjes waar vliegen van houden niet sterk worden en dus geen vliegen lokt.
• Plaats de container in de schaduw. Door de container in de schaduw te
plaatsen kunt u voorkomen dat de container broeierig wordt.
• Leg uw vlees- en visresten eerst in de vriezer en doe deze in de container
voordat deze wordt opgehaald.

‘MET DE WIJKRAAD PAKKEN WE
DEZE GEVAARLIJKE STRAAT AAN.
IN ACTIE KOMEN WERKT.’

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

Milieustraat te ver weg? Lever uw afval in bij
het Grondstoffen Inleverpunt!
Maandag 21 juni start in Helmond de tweede ronde van het Grondstoffen
Inleverpunt (GRIP). Bij het GRIP kunnen inwoners verschillende afvalsoorten
kwijt waarvoor zij anders naar de milieustraat zouden moeten. Tijdens de
tweede ronde zijn ook de afvalcoaches aanwezig. 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 derde ronde staat gepland 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.
Inleverpunt én informatiepunt
Niet alle inwoners weten hoe ze precies hun afval moeten scheiden. Daarom
is het GRIP óók een informatiepunt. Tijdens de tweede ronde is op iedere stop
een afvalcoach aanwezig, voor al uw vragen over afval scheiden. Ook kunt u er
informatie krijgen over welk afval in welke afvalbak hoort.
Een boodschappentas vol afvalsoorten
Bij het GRIP kunnen inwoners de volgende afvalsoorten kwijt:
• metalen;
• kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
• lampen;
• piepschuim;
• batterijen en kleine accu’s (afval als cartridges, verf, lampenolie, afgewerkte
motorolie wordt niet geaccepteerd bij de GRIP-wagen)
• textiel;
• harde kunststoffen;
• frituurvet;
• elektrische apparaten;
• hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte
spiegel)
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.
Wanneer is het Grondstoffen Inleverpunt bij u in de buurt?
Het GRIP staat van maandag 21 juni tot en met vrijdag 25 juni elke dag op
verschillende plekken in de stad. U kunt het schema terugvinden in de AfvalApp.
Onder de tegel Afval en dan GRIP vindt u meer informatie. De app is gratis te
downloaden in de App Store of Google Play Store.
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Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

T

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Piccolopad 1
07-06-2021
Hooibeemd 1
07-06-2021
Evertsenstraat 38 /
07-06-2021
Tjerk Hiddesstraat 39
Europaweg 95
09-06-2021
Brancheweg achter
09-06-2021
Engelseweg 179
Vossenbeemd 120
09-06-2021
Korenbloemstraat 18
11-06-2021
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VERGROOT UW INVLOED EN MELD U NU
AAN VOOR DE CURSUS POLITIEK ACTIEF
OP 13 EN 20 SEPT & 4 OKT

Projectomschrijving:
oprichten berging
aanleggen uitweg/inrit
vervangen trap

Nr. Omgevingsloket:
6098565
6107721
6027057

aanvraag reclamebord
plaatsen tijdelijke overkapping

5973395
6001615

tijdelijk vestigen detailhandel scooters
plaatsen dakkapel (voorzijde)

6025819
5944243

AANMELDEN?
WWW.HELMOND.NL/POLITIEKACTIEF

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

• 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

Kennisgeving ontwerpbeschikking

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Vlierdensedijk 101A
07-06-2021 plaatsen woonwagen
6142869
Kaldersedijk
07-06-2021 oprichten nieuwbouw woning
6144117
(kadastraal U 7914)
Marschallstraat (sectie A 765) 09-06-2021 plaatsen fietsenstalling met overkapping 6150433
IJsselplein 25
09-06-2021 aanvraag kamerverhuur
6152319
Markt 15 - Heipoort 10-06-2021 plaatsing reclameborden
6154731
Vossenberg
Watermolenwal 10
10-06-2021 handelen in strijd met ruimtelijke regels 6155473
		 (corona testlocatie)

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Ermgardhoek 3

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
13-04-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg 5994079

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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
De Plaetse e.o.
07-06-2021
		
Centrum
14-05-2021
		

Werkomschrijving:
Dickensnight Brandevoort
(12 december 2021)
Jazz in Catstown
(4 & 5 september 2021)

Registratienr.:
2021-00392
2021-00342

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.

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
Domino’s Pizza Helmond
Brouwhorst

Locatie
Brouwhorst 7

Omschrijving melding
Het vestigen van een bedrijf voor het
afhalen en bezorgen van pizza’s.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn
een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:
R&L Recycling B.V. voor het veranderen van een bedrijf voor het inzamelen, opslaan, overslaan
en bewerken en verhandelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan de
Lage Dijk 31 en 31 A tot en met D in Helmond. De verandering betreft het uitbreiden van het
bedrijf met het mechanisch sorteren van afvalstoffen, een demontagelijn voor het handmatig
demonteren van afvalstoffen en een tweetal hallen voor opslag. De aanvraag is ingekomen
onder OLO-nummer 5778583.
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
18 juni 2021 tot en met 29 juli 2021 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph
van Thielpark 1 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. Voor een mondelinge
toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.
Zienswijzen indienen
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan
burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus
8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

Verkeersmaatregelen (2)
Achtergrond
Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. De verwachting is dat er in 2030 zo’n 1,9 miljoen
elektrische auto’s rijden in Nederland. Deze auto’s moeten ook opgeladen kunnen worden.
Er moeten voldoende laadpunten in Nederland zijn. Daarom moeten alle gemeenten binnen
hun grenzen voor de openbare laadstations zorgen. Dit is vastgesteld in de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur (NAL) als onderdeel van het Klimaatakkoord. Daarom plaatst de gemeente
Helmond 25 extra openbare laadpalen voor elektrische auto’s in de stad in 2021. Inwoners van
de gemeente Helmond zijn vooraf geraadpleegd om mee te denken over de locaties van de
elektrische oplaadpunten. Deze inspraak heeft plaatsgevonden tussen 11 en 31 maart 2021
middels de website van de gemeente Helmond en is kenbaar gemaakt via de social media
kanalen en een oproep in het gemeenteblad.

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:
Melder:
Datum ontvangst:

Oranjekade West (locatiecode AA079403424)
Toren XL
11 mei 2021

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)
Fijalka, B.S.
Asten van, C.J.W.M.
Višomirskytė, G.M.

Geboortedatum
15-05-1979
26-06-1980
4-11-1988

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.

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

Burgemeester en wethouders hebben besloten:
50 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straten (VKB 2113):
• Stiphout – Van der Weidestraat 2
• Stiphout – Dorpsstraat 33
• Brandevoort – Kollershoeve 5
• Brandevoort – Schutsboom 49
• Brandevoort – Oud Brandevoort 7
• Mierlo-Hout – Forelstraat 30
• Mierlo-Hout – Janssen & Fritsenplein 2
• Mierlo-Hout – Elzehoutstraat 2
• Mierlo-Hout – Pastoor Elsenstraat 67
• West – Frans van Bommelstraat 36
• West – Arbergstraat 41
• West – Haaglaan 5
• Binnenstad – Heistraat 49
• Noord – Vondellaan 1a
• Noord – Harmoniestraat 86
• Noord – Jupiterlaan 11
• Oost – Burgemeester van Houtlaan 96
• Oost – Evertsenstraat 88
• Dierdonk – Springendaldreef 2
• Rijpelberg – Hollandhof 35
• Rijpelberg – Volderhof 2
• Rijpelberg – Baroniehof 116
• Brouwhuis – Maaslaan 160
• Brouwhuis – Rivierensingel 164
• Brouwhuis – Hof Bruheze 430
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. De gemeente
Helmond behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als separaat
verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit.
Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet.
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met
mevr. A. Merkx, 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

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)
Voort van der, J.H.
Bizaki, A.
Seeliamngam, M.

Geboortedatum
07-06-2000
08-07-1996
25-05-1965

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

17 juni 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.

• 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

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

