
Sluiting gemeentelijke kantoren vanwege 
Pinksteren 
Op maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag) zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

U kunt de gemeente op deze dagen telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven 
van een melding, het maken van een afspraak of het online aanvragen van een 
product kunt u terecht op onze website. 
 
Avondopenstelling Stadswinkel  
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 25 mei. Die dag 
is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak.

Gewijzigde ophaaldagen afval  
Op maandag 24 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat  
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak 
via www.helmond.nl/milieustraat.

Raadsvergadering
25 mei 2021

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 25 mei. De vergadering begint om 
19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via 
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een 
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast 
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Uitbreiding Budgetbeheer en budgetcoaching;
• Bestemmingsplan Zwembad De Braak;
• Regionale Energie Strategie 1.0. 

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Podiumbijeenkomst over Leefbaarheid en 
Veiligheid op 1 juni
Op dinsdag 1 juni organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst. 
Deskundige sprekers informeren ons over leefbaarheid en veiligheid. We zoomen 
ook in op de Helmondse situatie: vanuit het perspectief van woningcorporatie 
Woonpartners en vanuit de LEVgroep als partner in het Jeugd Preventie Team. 
Dit webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. 

Hoe ziet het programma eruit?
• Het programma start met een introductie op het thema door David De Vries, 
 directeur van de gemeente Helmond. 
• Vervolgens neemt bijzonder hoogleraar en lector Pieter Tops ons mee in 
 de maatschappelijke effecten van criminaliteit en de impact daarvan op 
 leefbaarheid. Op welke wijze kan dit worden verkleind? En wat is er nodig om 
 de weerbaarheid in aandachtswijken te vergroten? 
• Wendy van Frederici van woningcorporatie Woonpartners vertelt op welke 
 manier zij dagelijks met partners werken aan de leefbaarheid in Helmondse 
 wijken en buurten. 
• Tenslotte legt Jasper Ragetli, directeur-bestuurder van de LEVgroep, uit hoe 
 zij samen met partners in het Jeugd Preventie Team werken aan een grotere 
 verbinding tussen jongeren en de buurt, het terugdringen van risicogedrag en 
 het tegengaan van overlast. 

Vanuit verschillende perspectieven komen aandachtspunten en succesfactoren 
aan bod.

Webinar volgen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook u bent van harte welkom 
om deel te nemen! U kunt dit webinar volgen via het YouTube–kanaal van de 
gemeente, via de Facebookpagina’s van de gemeente en de gemeenteraad of via 
Dit is Helmond tv.

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. Het 
telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop van hun 
presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 1 juni. 

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij het nemen van toekomstige besluiten.

Bekendmakingen
 

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

Abendonk 39 17-05-2021 plaatsen erfafscheiding  5934871

Medevoort 4 11-05-2021 Oprichten woonhuis met bijgebouw  5591655

1e Bosweg 10 12-05-2021 legalisatie zwembadoverkapping, tuinhuis  5679983 

Aardenburg 10 12-05-2021 oprichten woning en maken uitweg  5648311

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

MILI EUSTRAAT

Sluiting gemeente & afvalinzameling 
Pinksteren

http://www.helmond.nl/afspraak


Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Cederhoutstraat 44 - 

De Geseldonk 10-05-2021     Kindervakantieweek Mierlo-Hout  2021-00338

  (26-7 t/m 30-7-2021)  

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        Locatie Omschrijving melding

Autoprofijt Sars                    Hooibeemd 1C Het oprichten van een garagebedrijf.

Friedi Slegers B.V.                     Lage Dijk 28A Uitbreiding opslagruimte.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Gemeente Helmond (afdeling IBOR) heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met 

het evaluatieverslag van de bodemsanering (fase 2) voor de locatie van het toekomstige 

Knippenbergcollege op Sportpark de Braak te Helmond (locatiecode: AA079409120).

Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag van fase 2. 

De bodemsanering is hiermee volledig afgerond.

Inzage 

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 20 mei tot 1 juli 2021 in te zien bij cluster Milieu 

gevestigd op het (tijdelijk) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is alleen 

mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Bezwaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 1 

juli 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. Ook 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.

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. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)                   Geboortedatum  

Sars, M.M.  08-07-1992

Raets, N.  10-01-1991

Babaoğlu, I.  01-05-1958

Sitkowski, P.  02-10-1996

Kreft, M.J.  01-01-1986

De Loose, M.A.J.T.H.  08-02-1984

Voort van der, J.H.  07-06-2000

Ilgin, H.  29-09-1995

Ruit van de, D.J.E.  30-03-1986

Mansvelt, M.  24-11-1994

Seeliamngam, M.  25-05-1965

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. 

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

Binnendijk 14 05-04-2021 plaatsen van een sectionaaldeur,  5970983

  aanpassen parkeervakken 

Ten Culen 2 10-05-2021 oprichten carport (schaduwdoek) 6070721

Rijnlaan 41 10-05-2021 oprichten speelhuisje in voortuin 6071933

Wethouder Ebbenlaan 30 11-05-2021 tijdelijke testlocatie covid-19  6074779

  besmettingen. 

Trambrugweg 49 11-05-2021 wijzigen constructie i.v.m.  6040427

  verbouwing woning 

Burgemeester Krollaan 87 11-05-2021 uitbreiding woning 6063987

Hoofdstraat 155 11-05-2021 toevoeging extra parkeerplaatsen  6074667

  en extra uitweg 

Wethouder Ebbenlaan  24-03-2021 wijzigen school naar 13 wooneenheden 5935543

135 t/m 159 ( oneven )  en maken uitweg 

Veestraat 39 14-05-2021 realiseren appartementen 6078527

Wethouder van Wellaan 88 12-05-2021 vergroten woning 6081195

Weyerweg 40 14-05-2021 vergroten woning 6082903

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

Dijksestraat 34 15-02-2021 Afwijken bestemmingsplan 5825921

  t.b.v. begeleid wonen  

Uiverlaan 62 15-02-2021 Afwijken bestemmingsplan t.b.v.  5826995

  begeleid wonen  

Dijksestraat 40 20-02-2021 begeleid wonen (kamerbewoning)  5826083

Uiverlaan 100 20-02-2021 Afwijken bestemmingsplan t.b.v.  5826363

  begeleid wonen  

Wethouder Ebbenlaan  24-03-2021 wijzigen school naar 13 wooneenheden 5935543

135 t/m 159 ( oneven )  en maken uitweg 

De Plaetse 108 en 110 24-03-2021 splitsen woning naar 2 appartementen  5939547

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

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Berlaerstraat    21-05-2021             02-07-2021                 oprichten 13  5699959

60 t/m 86 (even)                        appartementen, 

                        ontmoetingsruimte/kantoor

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken ligt 

met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het 

(tijdelijk) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 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.

Zienswijzen indienen 

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

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij 

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

Kennisgeving ontwerpbeschikking
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:

Van Verken V.O.F voor het veranderen van de bestaande pluimveehouderij aan de Stiphoutse 

Dreef 1 in Helmond. De bestaande stal 3 wordt voorzien van een luchtmengsysteem in 

combinatie met een warmtewisselaar van het type BWL 2010.13.V7. De aanvraag is ingekomen 

onder OLO-nummer 4388615.

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 

21 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 voor iedereen ter inzage. 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 (088-3690413) een 

afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht 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 (088-3690413).



• 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 20 mei 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.

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. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Ende van der, G.C.S.  10-02-1997

Kowalczyk, D  12-07-1992

Markowicz, O.A.  14-08-1988

Migliaccio, M.  24-09-1957

Reints, H.  18-11-1957

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.
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