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• 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

Dienstverlening Taxbus feestdagen
Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. 
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en in de nieuwjaarsnacht worden alleen 
rolstoelgebonden klanten vervoerd. Reizigers worden geadviseerd de ritten 
tijdens de feestdagen tijdig aan te melden. 

Reserveren Taxbusritten kerstdagen
Ook tijdens de drukke feestdagen wil Taxbus u natuurlijk het best mogelijke 
vervoer bieden. Zij adviseren u daarom op tijd uw ritten voor de kerstdagen te 
reserveren. De vervoerders kunnen dan het beste inspelen op uw vervoersvraag 
en alvast een passende ritplanning maken. 

Dienstverlening jaarwisseling
Net zoals in het openbaar vervoer stopt het Taxbusvervoer op oudejaarsavond 
eerder dan normaal. De laatste Taxbusritten op 31 december 2021 starten om 
21.30 uur. Rolstoelritten zijn hierop een uitzondering.  

Rolstoelgebonden reizigers kunnen op verzoek wel in de nieuwjaarsnacht door 
Taxbus worden vervoerd, omdat zij vaak geen alternatieve mogelijkheden hebben 
om vervoer te regelen. Voor rolstoelritten tijdens de nieuwjaarsnacht gelden de 
volgende voorwaarden:
• De rit kan geboekt worden t/m dinsdag 28 december 2021, 16.00 uur via de 
 reserveringslijn van Taxbus (0800-0234 795).
• De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de beperkte 
 beschikbaarheid in de nieuwjaarsnacht kan het voorkomen dat reizigers niet 
 precies op het gewenste tijdstip worden vervoerd.
• In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één (sociaal of medisch) 
 begeleider meereizen.

Vaste ritten op feestdagen
Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit de 
planning verwijderd. Klanten die hun vaste rit ook op 1e  of 2e kerstdag of op 
Nieuwjaarsdag willen maken, dienen dit apart en tijdig door te geven. Bekijk de 
contactgegevens van Taxbus via www.taxbus.nl. 

Bekendmakingen
 

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

De Waart / sectie A 2346,  10-12-2021 oprichten 35 huur appartementen 6581779

2539, 2556 en 2557 

Noord Koninginnewal 46 15-12-2021 plaatsen dichte rolluiken 6592815

Kerkpaadje 1 15-12-2021 pand verbouwen naar woning 6591493

 

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

1e Tussendijk 1 13-12-2021 vervangen boeiboorden 6480283

Tormentilbeek 6 14-12-2021 vergroten woning met overkapping en  6512609

  carport 

Dijksestraat 49 14-12-2021 oprichten (verplaatsbare) zorgunit 2021-X2615

Kaldersedijk 3B 14-12-2021 oprichten woning 6144117

Rotsheide 7 15-12-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6480657

Vlierdensedijk 91 16-12-2021 plaatsen overkapping 6562779

Margrietlaan 40-42 16-12-2021 maken uitweg margrietlaan 42 6404385

Zoete Kers 13 16-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6356959

Automotive Campus 80 17-12-2021 oprichten kantoor en hal voor startup eleo 5825677

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

Haverdijk 5 10-12-2021     75-jarig jubileumfeest Plato Group BV 2021-00847

  (2 april 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.

 

Openingstijden gemeente, milieustraat en 
afvalinzameling rond de feestdagen
Vanwege de feestdagen zijn er een aantal wijzigingen in de dienstverlening. In 
dit bericht vindt u een overzicht van de bijzonderheden.

Openingstijden Stadswinkel
Op vrijdag 24 december en 31 december (Oudjaarsdag) is de Stadswinkel 
(Frans Joseph van Thielpark 1) open op de standaard openingstijden, van 09.00 
tot 16.00 uur. Een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs kunt u zonder afspraak 
ophalen. Voor alle andere producten werkt de Stadswinkel alleen op afspraak. 
Maak dan een afspraak via www.helmond.nl/afspraak. 

Openingstijden Zorg & Ondersteuning
Op vrijdag 24 december en 31 december (Oudjaarsdag) zijn de balies van 
Zorg & Ondersteuning (Zandstraat 94) gesloten. 

Openingstijden Milieustraat  
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 in Helmond is gesloten op:
• vrijdag 24 december vanaf 15.30;
• zaterdag 25 december;
• zondag 26 december;
• vrijdag 31 december vanaf 15.30 uur;
• zaterdag 1 januari 2021.

Voor de rest van de maand december gelden de standaard openingstijden. 
Namelijk: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
08.30 tot 16.00 uur. Wilt u de milieustraat bezoeken? Maak dan een afspraak via 
www.helmond.nl/afspraak. 

Afvalinzameling op Oudjaarsdag gaat door 
Is uw ophaaldag van het huisvuil standaard op vrijdag? De afvalinzamelaar haalt 
ook op vrijdag 31 december (Oudjaarsdag) uw huisvuil op. Bekijk uw persoonlijke 
afvalkalender via DeAfvalApp (www.deafvalapp.nl) of download DeAfvalApp op 
uw smartphone of tablet. Zo mist u nooit een ophaaldag!

Vuurwerkoverlast melden
Vuurwerkoverlast? Meld het bij ons. Bij spoed of een levensbedreigende situatie 
belt u altijd 112.

• U kunt vuurwerkoverlast melden via de vuurwerkapp Mobile Alert 
 (van Intergraph Corporation). 
• Ook kunt u een melding maken van vuurwerkoverlast via www.helmond.nl.
• U kunt ook een anonieme melding doen via de website van Meld Misdaad 
 Anoniem (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch via 0800-7000.
 
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/vuurwerk.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 4 januari 2022, 
11 januari 2022 en 25 januari 2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Of mail naar gemeente@helmond.nl. Dan ontvangt u de agenda van de 
welstandsvergadering in uw mailbox.

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



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

Abendonk 52 20-10-2021 oprichten woning  6456463

Molenstraat 60 04-11-2021 vergroten woning  6485417

Molenstraat 185,  01-07-2021 oprichten appartementen  6206653

185A t/m 185H, 185J t/m 185N, 185P, 185R, 187

 

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 

Osman, A.M. 01-01-1993

Andrei, C.I. 02-01-1992

Ţuţui, V.M. 20-02-1994

Al Aboud, H. 08-10-1979

Permentier, D.P.J. 26-01-1983

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 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  

Tafesh, S. 07-01-1986

Lin, Y. 02-01-1983

Walsh, A.A. 01-06-1997

Quigley, M.A. 16-08-1997

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76 met ingang van 24 december 

2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

De uitoefening van een productiegerichte paardenhouderij, met de beoogde bebouwing en 

functies, past niet binnen de bestemmingen, zoals die op dit moment voor de locatie gelden. 

Door een herziening van het bestemmingsplan kan de aanduiding intensieve veehouderij op 

een gedeelte van het bouwvlak vervallen en kunnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden van 

de locatie worden afgestemd op de wensen van initiatiefnemers.

Inzage

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP200186-1000. Wij adviseren u dit 

ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch 

graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 

14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 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

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

Gemeente Helmond SBC De Braak sectie E3320 en E3336  Het oprichten 

van een zwembad.

Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Helmond maken, gelet op de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht bekend, 

medewerking te verlenen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

geldende bestemmingsplan “Brandevoort – Kaldersedijk 3” ten behoeve van het oprichten van 

een woning op locatie Kaldersedijk 3B.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 december 2021 zes weken 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.

 

Beroep en voorlopige voorziening 

Gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, 

bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid 

een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Opmerking verdient dat geen beroep meer kan worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Vastgesteld bestemmingsplan Molenbunders II
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 14 december 2021 het bestemmingsplan 

Molenbunders II heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 december 

2021 gedurende zes weken ter inzage. 

Met de ontwikkeling van Molenbunders II wordt het gebied ten noorden van de Europaweg en 

ten oosten van de Goorloop ontwikkeld tot woongebied. Het bestemmingsplan Molenbunders 

II maakt de bouw van 12 grondgebonden vrijstaande woningen, een appartementencomplex 

met 24 appartementen en een parkeerkelder mogelijk.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1600BP200169-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 14 0492. De digitale 

versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 27 december 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.  

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond 23 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.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Molenbunders II”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 8 november 2021 hogere 

waarden voor de geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 62 dB 

ten gevolge van de Europaweg, hebben vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan 

“Molenbunders II”.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 december 2021 zes weken ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van het papieren of het 

digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via 

www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 27 december 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. 

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.


