
Sluiting gemeente op 26 en 27 april 
Maandag 26 en dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn alle kantoren van de 
gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee 
dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een afspraak 
in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl. 

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar woensdag 28 april. 
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 26 april wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Koningsdag 
(27 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is dinsdag 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. Daarin staan de ophaaldata van alle soorten 
afval. U kunt de AfvalApp ook als app downloaden voor op uw smartphone of 
tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond 
• Maandag 26 april: geopend volgens de reguliere openingstijden 
 (van 13.00 tot 17.00 uur)
• Koningsdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar 
www.helmond.nl/afspraak. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 4 mei 2021 en 18 mei 
2021. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. 

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Bachlaan 9 12-04-2021 wijzigen gevel voorzijde  5846681

Prof. Dondersstraat 54 12-04-2021 constructieve ingreep ten behoeve van  5792201

  vergunningvrije aanbouw  

Holterbergweide 22 13-04-2021 vervangen garagedeur door pui  5665669 

Burgemeester Geukerspark  13-04-2021 oprichten wooncomplex de weef met 5614603

2 t/m 68 doorlopend  67 appartementen en maken uitweg   

Steenweg 11 13-04-2021 plaatsen tijdelijke overkapping  5834877

Wesselmanlaan 25 13-04-2021 kappen van 4 bomen  5960103

Montgomeryplein 8 16-04-2021 onzelfstandige kamerbewoning met  5555483

  zorgcomponent  

Sneeuwheide 5 16-04-2021 wijzigen erfafscheiding.  5802819

Katoenstraat 1 t/m 13  16-04-2021 oprichten 12 woningen  5704911

oneven  

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

Binnen Parallelweg 66 28-02-2021 realiseren 16e appartement  5857051

  en vergroten fietsenstalling 

Baroniehof 194 08-04-2021 oprichten garage/hobbyruimte 5928687

Kasteel-Traverse 90 06-04-2021 plaatsen hekwerken t.b.v. afvalberging 5968037

Horst 15 05-04-2021 oprichten carport 5971695

Hendrik Mesdagstraat 8 28-02-2021 oprichten berging 5864437

Kievitstraat 15 31-03-2021 plaatsen nieuwe dakpannen 5954645

Huiskensstraat 23 23-03-2021 plaatsen erfafscheiding 5934871

Burgemeester Krollaan 87 17-03-2021 aanbouw met diverse functies 5813727

de Hoefkens 2A 13-04-2021 uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw  5994203

  fase 4 

in de Ecozone t.h.v. de 01-04-2021 Realiseren mobiele hangplekken 5954379

skatevoorziening (Broederwal-Kaldersedijk) 

Brandevoort kadastraal U 7672 13-04-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg 5994079

Schootense Dreef 7 30-03-2021 Inpandig verbouwing/realisatie van 130  5955389

  opslagunits. 

Arcostraat 2 24-03-2021 oprichten carport 5940451

Weyerweg 40 08-04-2021 verbouwing woonhuis 5980211

Verliefd Laantje 15-04-2021 kappen van 1 boom  6001783

Rivierensingel voor huisnr. 701 15-04-2021 kappen van 2 bomen 6001575

Piet Soerstraat 37 03-04-2021 aanvraag oprit/uitweg 5969267

Bakshoeve 12 06-04-2021 plaatsen pergola 5974115

Engelseweg 179 15-04-2021 plaatsen tijdelijke overkapping 6001615

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

Sijzenstraat 8 17-02-2021 vergroten woning  5833379

Medevoort tussen 2 en 10  08-03-2021 nieuwbouw woonhuis met bijgebouw  5591655

kadastraal U 6630 

Duizeldonksestraat 2 22-02-2021 maken uitweg  5846035

Steenweg 11 17-02-2021 plaatsen tijdelijke overkapping  5834877

Mierloseweg 28 27-02-2021 plaatsen dakterras   5806201

Hendrik Mesdagstraat 8 28-02-2021 oprichten berging  5864437

Verdilaan 20 22-02-2021 vergroten woning  5848059

Veehuisehoeve 3 03-03-2021 plaatsen hek   5876339

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. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

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

Schaddelee, S.M.A.A.  26-11-2001

Cupa, P.  10-08-1987

Wendels, G.D.   27-03-1986

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. 

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



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

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

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.

Locatie: Rietbeemdweg 3 e.o. (locatiecode AA079409662)

Melder:  Next Level Helmond 2 B.V.

Datum ontvangst: 2 april 2021

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 de bestemmingsplannen:

• Buitengebied - Lieshoutseweg 76 

 Voor dit perceel wordt een bestemmingsplan voor een productiegerichte 

 paardenhouderij voorbereid. Het agrarische bouwblok van dit perceel ligt op dit moment 

 in 2 bestemmingsplannen: Buitengebied Helmond en Buitengebied 1997. Met dit 

 bestemmingsplan komt er 1 bouwblok voor een productiegerichte paardenhouderij.

• ’t Hout – Aquamarijnstraat

 De locatie aan de Aquamarijnstraat betreft een braakliggend terrein dat oorspronkelijk 

 hoorde bij de aangrenzende begraafplaats. Het voornemen is om op dit braakliggende 

 terrein achttien grondgebonden woningen te realiseren die via een nieuw te creëren hof 

 worden ontsloten op de Aquamarijnstraat.

• Suytkade I - Hoek Taftstraat – Fluweelstraat

 Op de locatie aan de Taftstraat 2 is een supermarkt aanwezig. Deze supermarkt heeft 

 een oppervlakte van circa 1.500 m² bvo, in een pand met een oppervlakte van 2.000 m² bvo. 

 Dit bestemmingsplan maakt de vergroting van de supermarkt mogelijk naar 2.000 m² bvo 

 binnen het bestaande gebouw, het aanpassen van de gevel en het aanleggen van een 

 tweede parkeerterrein.   

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 

kan worden gelegd. Dit maakt de gemeente bekend in de Staatscourant, 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 deze bestemmingsplannen 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.

• 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

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  

Bais, W  23-11-1998

Vastgesteld bestemmingsplan Brouwhuis – Elbeplantsoen 
(percelen 1656 – 1657)

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 13 april 2021 het bestemmingsplan Brouwhuis 

– Elbeplantsoen (percelen 1656 – 1657) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met 

ingang van 23 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. 

Het plangebied is onderdeel van de woonwijk Brouwhuis en ligt aan de oostkant van Helmond. 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een braakliggend perceel ten zuiden van de 

woningen aan het Elbeplantsoen aan de rand van de bossen van de Brouwhuissche Heide. Het 

bestemmingsplan maakt de bouw van 20 woningen mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1400BP180049-2000. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal 

in te zien vanwege het coronavirus. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 26 april 2021 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

Let op: op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag 

van de bodemsanering voor de locatie Beemdweg - Keersluisweg te Helmond (locatiecode: 

AA079408913). Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het 

evaluatieverslag. De bodemsanering is hiermee afgerond.

Inzage 

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 22 april tot 3 juni 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 3 

juni 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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 22 april 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen


