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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

Gratis omruilactie afvalcontainers
Veel Helmonders zijn sinds de invoering van Diftar begin dit jaar beter hun afval 
gaan scheiden. Onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en papier wordt 
meer aangeboden. Hierdoor past het formaat van uw container misschien niet 
meer bij uw nieuwe manier van afval scheiden. Daarom bieden wij u de kans om 
uw container(s) gratis te ruilen.

De actie loopt tot en met 22 oktober
Van maandag 4 tot en met vrijdag 22 oktober kunt u gratis een containerruil 
aanvragen. Let op: niet alle ruilingen zijn gratis. De gratis omruilactie geldt alleen 
voor het ruilen van:
• een 240 liter restafvalcontainer voor een 140 liter restafvalcontainer;
• een 140 liter GFT-container voor een 240 liter of één extra GFT-container;
• een 140 liter papiercontainer omruilen voor een 240 liter of één extra 
 papiercontainer.

Alle andere containerruilingen kosten 30 euro. U kunt uw container(s) tijdens de 
actie maar één keer gratis ruilen.

Zo vraagt u een containerruil aan
Wilt u gebruik maken van de gratis omruilactie? Ga dan naar het e-loket via 
www.helmond.nl/belastingen. Log in met uw DigiD, kies voor ‘containers’ 
en doorloop de stappen. Woont u samen? Dan kan alleen degene die de 
afvalstoffenheffing betaalt de containerruil aanvragen in het e-loket. Wilt u liever 
via de telefoon uw containers ruilen? Dat kan ook. Bel dan maandag 4 oktober tot 
en met vrijdag 22 oktober op werkdagen naar 14-0492.

Waarom zijn niet alle ruilingen gratis
De omruilactie is bedoeld om betere afvalscheiding van GFT en papier te 
stimuleren en minder restafval over te houden. Daarom kost het ruilen van een 
kleine restafvalcontainer naar een grotere en het ruilen van een grote GFT- of 
papiercontainer naar een kleinere tijdens de omruilactie nog steeds 30 euro.

Volgende stap omgevingsvisie 
Inwoners van Helmond willen dat de stad in balans groeit. Zowel groen, sociaal 
als economie moeten hierbij aandacht krijgen. Dit blijkt uit de enquête over de 
toekomst van Helmond. Ruim 1300 inwoners hebben deze enquête afgelopen 
juni ingevuld. Bedankt voor het invullen!

Bekijk de factsheet met de resultaten van de enquête op 
www.helmond.nl/nieuws.  

Hoe nu verder? 
Deze resultaten en de eerdere inbreng die we al ophaalden, geven inzicht in 
vraagstukken en dilemma’s voor de toekomstige ontwikkeling van Helmond. 
Deze werken we nu verder uit. Vervolgens leggen we dit weer voor aan de 
klankbordgroep, ketenpartners en aan u. Dat gebeurt dit najaar. Meer info volgt 
later. Zo komen we steeds een stap verder met de omgevingsvisie voor Helmond. 
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast.

Hooravond over begroting 2022
Op dinsdag 2 november organiseert de Helmondse gemeenteraad een 
hooravond. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op persoonlijke 
titel of namens een organisatie hun mening geven over de Programmabegroting 
voor 2022 van de gemeente. De hooravond vindt plaats in de raadzaal in 
bestuurscentrum Boscotondo en begint om 19.30 uur.

In de Programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. 
De begroting bestaat uit een aantal programma’s, bijvoorbeeld werk en inkomen, 
cultuur en verkeer en mobiliteit. Per programma ligt vast wat de belangrijkste 
resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast 
is bepaald hoeveel geld het mag kosten. 
Informatie over de Programmabegroting vindt u op de website van de gemeente: 
https://www.helmond.nl/bestuur/programmabegroting-2022

Uw mening telt
De behandeling van de Voorjaarsnota (in juni) en de Programmabegroting (in 
november) zijn twee van de belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad 
in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk bepaald waaraan het 
gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment 
voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en instellingen van onze 
stad. Iedereen moet zijn mening kunnen geven over de voorgestelde keuzes. 
Daarom kunnen inwoners van Helmond hun mening over de voorstellen in de 
Programmabegroting delen met de gemeenteraad. 

Meepraten
Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de 
begroting staan, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de 
griffie van de gemeente Helmond via raadsgriffie@helmond.nl.

Spelregels
Er zijn een aantal spelregels: 
• Aanmelden kan tot vrijdag 29 oktober, 16.00 uur.
• U dient in uw mailtje aan te geven: uw naam en telefoonnummer, het 
 onderwerp waarover u wilt spreken en eventueel namens welke organisatie.
• Het onderwerp dat u wilt bespreken, dient betrekking te hebben op de 
 gemeentebegroting voor 2022.
• De maximale spreektijd bedraagt 5 minuten.

Papieren coronabewijs aanvragen via de 
gemeente
Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen van 13 jaar en ouder op sommige 
plekken een coronatoegangsbewijs nodig. Bijvoorbeeld in de horeca, bij een 
evenement, sportwedstrijd of culturele voorstelling. Heeft u geen smartphone 
en/of DigiD en wilt u daarom uw coronabewijs op papier ontvangen? Dan kan de 
gemeente u daarbij helpen. Neem dan telefonisch contact op via 14-0492. 

Er zijn dan twee mogelijkheden: 
• u geeft telefonisch uw burgerservicenummer en de cijfers van uw 
 postcode door. De medewerker van de gemeente verstuurt het ingevulde 
 aanvraagformulier voor u door naar het Ministerie van Volksgezondheid, 
 Welzijn en Sport. U krijgt uw coronabewijs per post opgestuurd of 
• de gemeente stuurt u het aanvraagformulier per mail of per post toe. 
 U verstuurt het ingevulde aanvraagformulier per post op naar het adres zoals 
 aangegeven op het formulier. U krijgt uw coronabewijs per post opgestuurd. 

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



Heeft u een geschikte plek voor een 
treurwilg?  
Het gaat nu echt gebeuren; de treurwilg bij het voormalig stadskantoor gaat 
om. Omdat wij, en velen met ons, het mooi zouden vinden als de treurwilg toch 
kan voortleven op verschillende manieren, stellen wij scheuten van de wilg 
beschikbaar aan inwoners van onze stad. 

Wilt u een ook een scheut opkweken? Meld u dan aan 
Aanmelden kan via het formulier op www.helmond.nl/huisvoordestad. 
U kunt de scheut ophalen op dinsdagochtend 26 oktober. Hier geldt ‘zolang de 
voorraad strekt’. De ophaallocatie is bij Parkeerterrein Groenewoud (ingang van 
het bouwterrein). Zonder aanmelding vooraf kunnen we helaas geen scheuten 
meegeven.

Goed om te weten! 
Een wilg is een harde groeier en houdt van een vochtige, voedselrijke ondergrond. 
U krijgt van ons tips om uw scheut succesvol op te kweken.

Bekendmakingen

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 

Saczko, M.B. 12-04-1994

Özdemir, M. 20-01-1966

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. 

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)  Geboortedatum 

Koroma, B. 26-12-1970

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

Breitnerlaan 18 12-10-2021 oprichten garage en garageboxen 6435253

Steenweg 25 12-10-2021 realiseren extra bovenwoning 6436601

Willemstraat 1 12-10-2021 vergroten woning 6113339

Raafstraat 5 12-10-2021 plaatsen overkapping met erfafscheiding 6437913

Karperlaan 29 13-10-2021 plaatsen dakkapel (achterzijde) 6438439

Boerhaavelaan 5 13-10-2021 plaatsen overkapping 6440465

Liverdonk, kavel L68 13-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6168549

Markt 15 14-10-2021 plaatsing reclameborden 6441545

Mierloseweg 32B, 32C,  14-10-2021 wijzigen van detailhandel naar woning,  6276133

32D, 32E en Oranjelaan 1 splitsen woningen 

Guljéstraat 4 14-10-2021 splitsen woning 6441489

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

IJsselstraat 65 13-10-2021 kozijnen vervangen 

Kaldersedijk 22 13-10-2021 vervangen rieten dak door pannen 

14-10-2021 oprichten zadeldakschuur

14-10-2021 oprichten carport

15-10-2021 oprichten woning, maken uitweg

Goorwal 8 

Rendierlaan 29 

Ganzewinkel 2   

Palmhoutstraat 2A 18-10-2021 vergroten woning 

Nr. Omgevingsloket: 

6353739 

6261213 

6390751 

6349461 

6280003  

6347671

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

Barentzpark 1 11-10-2021     Jubileumweekend AO-Kanters 2021-00711

(21 t/m 23-1-2022)

Havenweg 8 -  07-10-2021     Intocht Sint Nicolaas Helmond 2021 2021-00699

Kanaaldijk N.O., Markt e.o. (14 november 2021) 

Haverdijk 5 04-10-2021     75-jarig Jubileumfeest Plato Group BV  2021-00717

 (18-12-2021) 

Scheepsboulevaard/ 20-09-2021     Urban Matterz Indoor 2021-00663

2e Indumaweg (28 november 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.

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

Veestraat 57A -  15-10-2021  Bluesroute Helmond 2021 2021-00359

Centrumgebied  (van 29 t/m 31 oktober) 

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

Gerstdijk 24 18-08-2021 plaatsen omvormerhokje en 6314663

transformatorhuisje  

Kerkpaadje 1 29-07-2021 transformeren pand naar woning  6233105

Mierloseweg 32B, 32C,  14-10-2021 wijzigen van detailhandel naar woning, 6276133

32D, 32E en Oranjelaan 1 splitsen woningen 

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

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

One Stop Car Service De Hoefkens ong. (sectie T7994) het oprichten van een 

bedrijf voor reparatie en 

onderhoud van motorvoertuigen

Enexis Netbeheer B.V.  Rietbeemdweg 3 het verwijderen van het bestaande 

vestiging Brabant Zuid-Oost gasafleverstation

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Jeroen Boschstraat 24 (VKB 2120)

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 

dhr. R. van der Kuijlen, tel. 0492-587585.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

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

zij op 8 en 13 oktober 2021 meldingen heeft ontvangen van Tritium Advies betreffende de 

wijziging van het deelsaneringsplan voor Oranjekade West. De locatie van de deelsanering is 

onderdeel van de locatie die bekend staat als Kanaaldijk N.O. 72-74 (vml. Edah) - Oranjekade 

met locatiecode AA079403424.

• 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
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Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan: 

‘Buitengebied – de Wolfsputten naast 5’.

Het onderhavig bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuwe woonbestemming aan 

De Wolfsputten 5 te Helmond mogelijk voor de oprichting van één Ruimte voor Ruimte woning. 

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

ligt. Dit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad, weekblad De Loop en op 

www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld 

advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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 oktober 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.


