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Logo in ZW/
Zwart/Woord

Getroffen door de kindertoeslagaffaire?
Meld u dan bij Zorg en Ondersteuning Helmond via 14 0492, optie 2.
Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met de kinderopvangtoeslag.
Ook in Helmond. Ouders kunnen een vergoeding krijgen door zich bij te
Belastingdienst te melden. Met die aanmelding kunnen we u ondersteunen.
Bel daarvoor naar Zo Helmond op 14 0492, optie 2.
Maar… als u in de problemen bent geraakt is een vergoeding misschien niet
genoeg. Heeft u ook ondersteuning nodig op andere vlakken? Bijvoorbeeld op het
gebied van werk, geldzaken of schulden, wonen, gezondheid of uw gezin?
Neem dan ook vooral contact op. Dan kijken we samen hoe we u het beste
kunnen helpen.

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Noord Koninginnewal 17-21
Hoogeindsestraat 2

Projectomschrijving:
slopen ivm interne verbouwing
plaatsen betonschutting

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5702643
OLO 5655275

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 en dergelijke.

Zorg & Ondersteuning
Helmond

Geslachtsnaam en voorletter(s)
Fest, K.K.		
Polec, P.K.		

Zo Helmond

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.

Bekendmakingen
Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Geboortedatum		
12-07-1972
14-01-1974

Registratie vertrek met onbekende bestemming

Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
De veste
22-01-2021
05-03-2021
oprichten 28
OLO 5283537
blok 24		
appartementen

Geslachtsnaam en voorletter(s)
Saber, I.M.		
Mocanu, G.G.		
Smits, H.H.J.		
Basten, J. 		

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 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.
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te
worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer
14 0492).

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 wilt 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.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging:
Nachtegaallaan 14, 16, 18,
12-01-2021
20, 20A t/m 20H, 20J,
Bloemendaallaan 1 t/m 27 (oneven),
Thomas van Kempenstraat 1A t/m 1H,
1J t/m 1N (omgeving Vondellaan)

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten 26 appartementen
OLO 4973689
en 14 woningen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder
gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Hertelaan 23
13-01-2021 vergroten woning
		 (aanbouw achterzijde)

Geboortedatum		
00-00-1988
27-05-1989
10-09-1987
03-02-1997

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5703923

• 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)

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Statenlaan 174
12-01-2021 plaatsen velux dakraam
OLO 5735431
van Oorschotstraat 6
12-01-2021 plaatsen dakkapel
OLO 5737157
Stoefshoeve 6
13-01-2021 vergroten woning
OLO 5740431
rondom Sluis 8 en 9
13-01-2021 uitvoeren grondonderzoeken
OLO 5741673
		(sonderen)
Bachlaan 2
15-01-2021 verhogen aanbouw
OLO 5746005
Noord Koninginnewal 8A
14-01-2021 splitsen woning
OLO 5558329
De Hoefkens 2A
15-01-2021 maken uitweg 8,00 meter
OLO 5715647

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Varenschut 5
12-01-2021 oprichten wasstraat
OLO 5702567
Kaldersedijk 5B
12-01-2021 maken uitweg
OLO 5629779
Automotive Campus 30
11-01-2021 realisatie waterstofpark
OLO 5312535
Zoete Kers 57
13-01-2021 plaatsen windschermen op balkon
OLO 5589637
Ameidestraat 9
14-01-2021 oprichten 4 appartementen
OLO 5490193
Holterbergweide 26
15-01-2021 garagedeur vervangen door
OLO 5647147
		raamkozijn

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie:
Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Aarle-Rixtelseweg 97
18-01-2021 maken tijdelijke bouwuitweg
OLO 5681101

• 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

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Montgomeryplein 8
03-12-2020 verzoek ontheffing
OLO 5555483
		 bestemmingplan ivm groepsbewoning
Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.
De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat
ons college over de plannen heeft beslist.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Action Nederland B.V.

Locatie
Sobriëtasplein 1

Jammie Jammie Kebab

Prins Karelstraat 78

Omschrijving melding
Het oprichten van een winkel
met magazijn.
Het oprichten van een kebabzaak.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning
“40 woningen Vondellaan”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 12 januari 2021 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 60 dB ten
gevolge van de Nachtegaallaan, 49 dB ten gevolge van de Vondellaan en 49 dB ten gevolge van
de Wethouder Ebbenlaan hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning “26
appartementen en 14 woningen” Nachtegaallaan 14 t/m 18, 20, 20A t/m 20D, 20E t/m H, 20J,
Bloemendaallaan 1 t/m 13, Bloemendaallaan 15 t/m 27 en Thomas van Kempenstraat 1A t/m
1H, 1J t/m 1N. (omgeving Vondellaan).
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 22 januari 2021
gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. Het inzien van
het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak
maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 04 92.
Beroepsmogelijkheid
Tegen het besluit kan met ingang van 22 januari 2021 gedurende zes weken schriftelijk beroep
worden ingesteld door: • belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
hebben ingediend bij burgemeester en wethouders; • belanghebbenden die aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te
dienen. Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang
kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

• 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Ontwerp-omgevingsvergunning De Veste blok 24
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking
te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende
bestemmingsplan “Brandevoort II” ten behoeve van het oprichten van 28 appartementen.
Het betreft een afwijking van het bestemmingsplan omdat het maximum aantal toegestane
gestapelde woningen binnen het bestemmingsvlak “Centrumgebied”, waarvan blok 24
onderdeel is, wordt overschreden.
Ter inzage
Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van
22 januari 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor,
Weg op den Heuvel 35 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.
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a
Afdeling Dienstverlening, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Afdeling
Dienstverlening, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via 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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

21 januari 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.

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

