
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 nemen we 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. 

Bekendmakingen
 

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

Kanaaldijk N.O.   09-08-2021 oprichten bedrijfsgebouw loads 6301945

Sectie E nummer 1574  selfstorage 

Warandelaan 1 09-08-2021 vergroten woning 6296437

Lage Dijk 28A 10-08-2021 realisatie loods 6303149

Braakbeemden, Stiphout,  10-08-2021 oprichten woning, maken uitweg 6287505

sectie B 2497, (Braakweg) 

Kaldersedijk (30) 22-07-2021 oprichten woning en strijdig gebruik 5468195

Kanaaldijk N.W. 49 11-08-2021 vestigen restaurant 6220757

Drenthehof 38 12-08-2021 plaatsen dakkapel 6308227

Sprengenbergweide 35 12-08-2021 maken uitweg 6286371

Cortenbachstraat 130 12-08-2021 verbouwen begane grond naar  6307869

  4 appartementen 

 

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

Coendersberglaan,  9-8-2021 maken uitweg 6291325

sectie Q nr 2874 

Markt 41 9-8-2021 inrichting van pand voor lichte horeca  6058127

  en bezorgrestaurant 

Rector Heuvelsstraat 8 9-8-2021 uitbreiden woning 5901985

Geldropseweg 1 10-8-2021 vergroten woning 6282657

Reeboklaan 2 11-8-2021 plaatsen dakkapel 6179349

Steenweg 18 13-8-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan 6060639

Binnen Parallelweg 58A 13-8-2021 oprichten extra appartement, berging,  6161199

  erfafscheiding, gevelbenaming 

Sprengenbergweide 35 16-8-2021 maken uitweg 6286371

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

‘Hendigheidjes’ 
van de afvalcoaches

Ze beginnen al bekende gezichten te worden in Helmond: afvalcoaches Monique 
en Yvette. Met raad en daad staan ze inwoners van Helmond bij met het goed 
scheiden van afval. Deze zomer delen ze een aantal ‘hendigheidjes’; tips om uw 
afval goed te scheiden én geld te besparen. Dus… doe er uw voordeel mee! 

Hendigheidje 4: afval gratis inleveren bij de milieustraat?!
Jazeker! U kunt kapotte en versleten spullen gratis naar de milieustraat brengen. 
De gescheiden materialen gaan naar speciale verwerkingsbedrijven. Zij maken 
er weer grondstoffen van. Fabrieken kopen die grondstoffen op. Denk aan plastic 
korrels. Daar kunnen ze bijvoorbeeld een nieuwe gieter van maken.

Deze afvalsoorten kunt u gratis inleveren bij de milieustraat:
• Luiers (aanleveren in een doorzichtige luierzak). U kunt de luierzakken 
 gratis ophalen op de volgende locaties, tijdens openingstijden: Milieustraat,  
 Stadswinkel (Boscotondo), Stadskantoor (Binnen Parallelweg 44), Balie ’t Cour;
• Elektrische apparaten, zoals tv’s en koelkasten;
• Kadavers van kleine huisdieren;
• Afgewerkte (motor)olie (maximaal 10 liter);
• Frituurvet en bakolie;
• KCA (klein chemisch afval);
• Verpakkingsglas (wat in de glasbak mag, zoals glazen potten en flessen);
• Vlak glas, zoals een kapotte spiegel of ruit;
• Papier en karton;
• Schoon en droog textiel en schoenen (mag kapot zijn);
• IJzer en aluminium;
• PMD (Plastic, Metaal en drankkartons);
• Autobanden van personenauto’s zonder velg (maximaal 4 stuks);
• Schoon EPS-verpakkingsmateriaal (piepschuim, tempex, of airpop);
• Asbest (maximaal 35m2 of ongeveer 15 platen). Let op: Bel altijd eerst de 
 milieustraat (via 0492-47 52 93) voordat u asbest weg wilt brengen.

Van uw afval worden nieuwe producten gemaakt
Goed scheiden van afval heeft zeker nut. Van uw afval worden nieuwe producten 
gemaakt. En u heeft minder restafval. Afval scheiden, doe mee: goed voor uw 
portemonnee!

Afspraak maken voor uw bezoek aan de milieustraat
U kunt alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat. Maak zelf 
online een afspraak via www.helmond.nl/afspraak of bel naar het Klant Contact 
Centrum van de gemeente via 14-0492.

Meer informatie over de milieustraat
Ga dan naar www.helmond.nl/milieustraat of voer uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl. U kunt DeAfvalApp ook als app downloaden voor op uw 
smartphone of tablet. Heeft u liever persoonlijk advies? Maak dan een afspraak 
met ons via 14-0492 of www.helmond.nl/contact. 

Succes!
Yvette en Monique



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

Varenschut 18 16-06-2021 vergroten bedrijfshal  6163339

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

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

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

Raktweg (Berkendonk) 09-08-2021  Triathlon Brabant (25 en 26-9-2021) 2021-00320

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.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

De afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Helmond heeft een 

evaluatieverslag ingediend van werkzaamheden in verontreinigde grond op de locatie 

Vondellaan - Wethouder Ebbenlaan te Helmond (locatiecode: AA079409340).

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met het evaluatieverslag. 

De bodemsanering, die werd uitgevoerd in het kader van de aanpak van wateroverlast, wordt 

hiermee als afgerond beschouwd.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 19 augustus 2021 tot 30 september 2021 in te zien bij 

cluster Milieu gevestigd in het tijdelijk Stadskantoor aan de Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 

Inzage is alleen mogelijk op afspraak; u kunt hiervoor bellen naar 14-0492.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus 

tot 30 september 2021). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen 

bij: Burgemeester en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het 

bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens 

kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de 

Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 

20.019, 2500 EA Den Haag.

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend 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.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Inzage 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 20 augustus 

2021 tot en met 30 september 2021 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. 

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening 

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige 

voorziening. Een voorlopige voorziening kan worden ingediend wanneer spoed dit vereist. Een 

verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

Sami-Swoi Markt 205 het oprichten van een restaurant.

Domino’s Pizza Helmond  Overloop 46B  het vestigen van een bedrijf voor

Overloop het afhalen en bezorgen van pizza’s

Franse Pannenkoeken Markt 203 het oprichten van een restaurant.

Burgemeester en wethouders van Helmond 19 augustus 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.

Mailservice 
bekendmakingen

Wist u dat? Alle bekendmakingen van 
gemeente Helmond terug te vinden zijn 

op www.officielebekendmakingen.nl
 

U kunt zich ook 
aanmelden voor de 
mailservice. 

!

Aanmelden? Ga dan naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

U kunt aangeven 
binnen welke 
straal rondom uw 
woning u de 
bekendmakingen 
wilt ontvangen. 

En u kunt dan aangeven van welke 
overheidsinstanties u op de hoogte wilt blijven.  
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