
Vuurwerkverbod tijdens aankomende 
jaarwisseling
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken 
van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp en bij 
de huisartsenposten. Daarom heeft het kabinet op 19 november besloten dat er 
tijdens deze jaarwisseling geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. 

Carbidschieten verboden
Carbidschieten is het gehele jaar verboden in Helmond, net zoals het in bezit 
hebben en vervoeren hiervan in de openbare ruimte.

Overlast melden
Ondervindt u toch overlast doordat er vuurwerk wordt afgestoken? Meld dit dan. 
Dat kan via de app Mobile Alert (van Intergraph Corporation). In de app geeft u 
aan op welke locatie u vuurwerk hoort of ziet. U kunt ook foto’s of filmbeelden 
toevoegen. Een melding doorgeven kan ook op www.helmond.nl. 
Liever anoniem melden? Dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem via 
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Ondersteuningsmogelijkheden ondernemers
Bent u vuurwerkverkoper en heeft u vanwege het vuurwerkverbod ondersteuning 
nodig? Op www.rijksoverheid.nl/vuurwerk vindt u informatie over een passende 
compensatie. 

Meer informatie over de maatregelen of het melden van vuurwerkoverlast staat 
op www.helmond.nl/vuurwerk.

Bekendmakingen

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

Faassenhoek (bij rotonde) 17-11-2021 plaatsen reclamebord 6521045

Piet Soerstraat 18 22-11-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6533699

   (kamerbewoning) 

Elandlaan 5 21-11-2021 wijzigen voordeur in raam 6532851

De Groene Loper, Berlaer,  19-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6224251

Zomereik kavel 32 

Liverdonk kavel L 61 19-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6531715

Liverdonk kavel L 101 22-11-2021 oprichten woning 6535631

Liverdonk - Brandevoort,  23-11-2021 oprichten woning 6270965

Kavel L86 

President Rooseveltlaan 35 24-11-2021 maken tweede inrit 6542005

Hollandhof 98 25-11-2021 wijzigen aanbouw 6543605

Heibloemweg 10 26-11-2021 plaatsen stellingvloeren hal 1 en 2 6547493

Merelstraat 8 26-11-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6546051

Schrijvershoeve 72 26-11-2021 plaatsen dakkapel (voorgevel) 6548349

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

Abendonk kavel L 74  23-11-2021 maken uitweg 6529823

(sectie U - 7923)  

Hemelrijksestraat 28 23-11-2021 vergroten woning en strijdig gebruik 6511751

Kloosterstraat 11A 23-11-2021 oprichten noodhuisvesting  6409591

Kasteel- Traverse  23-11-2021 brandveilig gebruik 6248451

(Studio 5701) 

Prins Bernhardlaan 2 24-11-2021 maken uitweg 6525897

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

Heistraat 38 - Heistraat 23-11-2021 Heistraat Braderie (19 juni 2022) 2021-00817

evenemententerrein Helmond 23-11-2021 Circus Renz International  2021-00818

  (van 9 t/m 27-2-2022) 

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.

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

Vraag evenementensubsidie 2022 aan 
vóór 15 december 2021
De gemeenteraad heeft op 9 november 2021 de hoogte van het 
evenementensubsidiebudget voor komend jaar vastgesteld. Wilt u in 2022 een 
regulier evenement organiseren? Vraag dan voor 15 december subsidie aan bij 
de gemeente. 

Versoepeling voorwaarden subsidieregeling evenementen
Voor evenementen in 2021 zijn enkele voorwaarden uit de subsidieregeling 
voor evenementen tijdelijk versoepeld. Zodat ook ‘coronaproof’ evenementen in 
aanmerking konden komen voor een evenementensubsidie. 
Ook in 2022 blijven evenementen waarschijnlijk hinder ervaren door verplichte 
coronamaatregelen. De gemeente houdt daarom ook voor komend jaar de 
versoepelingen in stand. Zo hoeven evenementen niet vergunningsplichtig te 
zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Daarmee kunnen ook kleinere 
evenementen (tot 250 bezoekers) voor subsidie in aanmerking komen. Ook 
vervalt de cofinancieringsplicht van 50% voor reguliere evenementen en 25% voor 
wijkevenementen.

Subsidie aanvragen of meer informatie? 
Vraag vóór 15 december 2021 subsidie aan als u in 2022 een regulier evenement 
wil organiseren. Het moet gaan om een evenement dat reuring brengt in de stad, 
maar wel ‘coronaproof’ is. Kijk op www.helmond.nl/algemene-coronamaatregelen 
welke coronamaatregelen er gelden. 
Kijk op www.helmond.nl/evenementensubsidie-aanvragen voor de voorwaarden 
en hoe u online subsidie kunt aanvragen. 

Nieuw grondwatermeetnet in Helmond
Gemeente Helmond krijgt een nieuw grondwatermeetnet. Hiermee krijgt de 
gemeente meer inzicht in de grondwaterstanden. 

Een grondwatermeetnet bestaat uit een aantal peilbuizen op verschillende 
plekken in een gebied. Een peilbuis is een buis in het grondwater waarmee je kan 
zien hoe hoog het grondwater staat. De peilbuis steekt voor een klein deel boven 
de grond uit. 

Waarom is het meten van het grondwater 
belangrijk?
De hoogte van het grondwater verschilt door 
het jaar heen. Door inzicht in het verloop van de 
grondwaterstanden kunnen we bepalen waar 
maatregelen nodig zijn en wat hiervoor nodig is. 
De informatie vanuit het meetnet is van belang 
voor allerlei ontwikkelingen in een gebied, zoals 
woningbouw, natuur en waterberging. 

Maandag 6 december starten de 
werkzaamheden in Helmond 
In totaal plaatsen we 93 peilbuizen in het 
openbaar gebied binnen de bebouwde kom. 
De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.

De aanleg van het nieuwe grondwatermeetnet 
pakken we op in samenwerking met de 
gemeenten Deurne, Asten, Gemert-Bakel en 
Brabant Water. Zo gebruiken we elkaars kennis 
en kunde voor een beter resultaat. Voorbeeld van een peilbuis

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



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

Zandstraat 104 21-10-2021 plaatsen erker  6460925

Faassenhoek 1 01-10-2021 oprichten woning, maken uitweg  6410987

Peeleik 31 04-10-2021 vergroten woning  6171663

Margrietlaan 40-42 29-09-2021 maken uitweg  6404385

Vlierdensedijk 101 30-08-2021 Het plaatsen van een woonwagen  6337989

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

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  

Esch van, A.J.H. 10-11-1972

Veselinovic, A. 01-11-1977

Hertogs, D.G.A. 20-04-1997

Tanasie, I. 16-04-1972

Piechurski, M.T. 12-11-1989

Blagoiu, M.A. 07-08-1978

Selimi, A. 02-12-1992

OulaÏdi, S. 07-01-1995

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. Neem dan 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. 

Koop- en anterieure exploitatieovereenkomst Aquamarijnstraat te Helmond 
Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 16 november 2021 heeft 

besloten om met B&N 05 B.V. (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als 

bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan. 

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel grond gelegen aan/nabij Aquamarijnstraat 

te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie T, nummer 6832 (gedeeltelijk) (het 

exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het verhalen 

van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd. 

Inzage 

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf 

2 december een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes 

weken voor iedereen ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. 

U kunt zich hiervoor melden bij de receptie. 

Anterieure exploitatieovereenkomst Dorpsplein Mierlo-Hout te Helmond 
Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond met Stichting Savant Zorg en 

Woningstichting Compaen (tezamen: de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie 

als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel grond gelegen aan/nabij de Hoofdstraat, het 

Alphonsusplantsoen, de Houtse Parallelweg en de Pastoor Elsenstraat in het stadsdeel 

Mierlo-Hout te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie T, nummers 2630, 

4801, 4907,  5272, 6713, 7166, 7184, 7185 en 7348 t/m 7353 (het exploitatiegebied). In de 

overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de 

grondexploitatie vastgelegd.

Inzage 

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf 

2 december een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes 

weken voor iedereen ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. 

U kunt zich hiervoor melden bij de receptie.

Onttrekking aan het openbaar verkeer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad 

in de vergadering van 16 november 2021 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft 

besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het doodlopende gedeelte van de 

Gerstdijk, gelegen op  B.Z.O.B. (Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant). 

Inzage 

Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 3 

december 2021 gedurende zes weken (tot en met 13 januari 2022)  voor iedereen ter inzage in 

de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. 

U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14-0492. 

Bezwaar maken 

Tegen het raadsbesluit kunnen, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 

belanghebbenden gedurende genoemde termijn van terinzagelegging bezwaar maken bij 

de gemeenteraad.  Het bezwaarschrift kunt u indienen bij de gemeenteraad van 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, het 

besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden van het bezwaar.  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 als spoed dat vereist.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

op 24 november 2021 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.

De melding is afkomstig van de afdeling A&E van de gemeente Helmond en betreft de locatie 

die bekend staat als Weg op den Heuvel 35 (Stadskantoor) met locatiecode AA079409159.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Braakweg 33 te Helmond   

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Stiphout – Hoek Ruwe Putten – Stiphoutse Dreef” vanwege het oprichten 

van een woning en het maken van een uitweg, op het perceel Braakweg 33 te Helmond

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

2 december 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

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

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent 

het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, 

Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge 

zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Team 

Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via telefoonnummer 14-0492).

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 2 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.


