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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

Bevrijdingsviering zaterdag 25 september 
Jaarlijks vieren we op 25 september dat Helmond op deze datum in 1944 
werd bevrijd. Deze feestelijke viering vindt plaats op zaterdag 25 september 
om 18.30 uur in het Hortensiapark aan de Wethouder van Wellaan te 
Helmond. U bent van harte welkom. 

Programma 
Het programma start met een toespraak door burgemeester Blanksma en het 
ontsteken van het bevrijdingsvuur. Daarnaast vindt er een optreden plaats 
van de Keiegalmers en wordt er een gedicht voorgedragen door Ruben Raakt. 
Ook de jeugdburgemeester van Helmond, Noël Silalahi, zal – samen met de 
burgemeester – bloemen leggen bij het monument van Joris en de Draak. Het 
Harmonieorkest van het Helmonds Muziek Corps verzorgt de muziek. 

Coronamaatregelen  
Vanwege de geldende coronamaatregelen is het noodzakelijk dat bezoekers 
bij aankomst een coronatoegangsbewijs laten zien. Dit kan met een QR-code op 
uw telefoon of een geprint vaccinatie-, herstel- of testbewijs. 

Werkzaamheden bij rotonde Rijpelbaan - 
Rembrandtlaan 
Vanaf woensdag 22 september starten we met verschillende 
wegwerkzaamheden bij de rotonde Rijpelbaan en Rembrandtlaan. De 
werkzaamheden zijn naar verwachting medio december afgerond. Het 
autoverkeer wordt met de bekende gele borden omgeleid. 

Wat gaat er gebeuren?
Vanaf woensdag 22 september starten we met de werkzaamheden 
aan de rotonde Rijpelbaan - Rembrandtlaan. Enerzijds gaat dit om 
onderhoudswerkzaamheden, zoals: het vervangen van de rotonde en de deklaag 
van de weg. Anderzijds verbreden we de oversteek bij deze rotonde en passen 
we het fietspad op de Rembrandtlaan aan. We nemen deze maatregelen om 
ervoor te zorgen dat scholieren van het Dr. Knippenbergcollege (op sport- en 
beleefcampus De Braak) vanaf de oostkant van Helmond (Dierdonk en Bakel) een 
nog veiligere fietsroute hebben van en naar school.  

Bereikbaarheid 
Het autoverkeer wordt tijdens deze periode ter plekke omgeleid. Autoverkeer kan 
gebruikmaken van de omleidingsroute via de Nachtegaallaan en Venuslaan en 
de omleidingsroute via de wethouder Van Wellaan en de Deurneseweg. Fietsers 
worden omgeleid via het viaduct van de Bakelsedijk en de Bloemvelderbrug.  

Meer informatie over wegafsluitingen in Helmond
U vindt alle informatie omtrent geplande wegafsluitingen in Helmond op 
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden. 

Onderzoek naar de verkeersveiligheid in 
Helmond, denkt u mee? 
De gemeente Helmond is bezig met het opstellen van een 
verkeersveiligheidsplan. In dit plan staat wat de gemeente de komende jaren 
gaat doen om het verkeer in Helmond veiliger te maken. We willen ook graag 
van u horen wat u belangrijk vindt en wat u opvalt aan de verkeersveiligheid 
in Helmond. Laat uw mening horen door de vragenlijst verkeersveiligheid in 
te vullen.  

Hoe kunt u meedoen?
Ga naar https://bit.ly/vragenlijsthelmond om de vragenlijst verkeersveiligheid 
in te vullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw 
antwoorden worden volledig anoniem opgeslagen en verwerkt. U kunt de 
vragenlijst tot en met 8 oktober invullen.  

Waarom onderzoekt de gemeente dit? 
Veiligheid in het verkeer is erg belangrijk om het aantal slachtoffers en 
verkeersongevallen te verminderen. Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van 
de stad. Het heeft invloed op de gezondheid en het wooncomfort. Daarom kijkt 
Helmond hoe we bestaande verkeerssituaties nog veiliger kunnen maken. 

Heeft u thuis nog klein chemisch afval? 
De gemeente komt naar uw wijk om het op te halen! Vanaf 20 tot en met 
27 september rijdt de kca-bus weer door Helmond. Bij de kca-bus kunt u 
o.a. batterijen, accu’s, (spaar)lampen, cartridges en verfproducten gratis
inleveren. Benieuwd op welke dag de kca-bus bij u in de buurt is? Bekijk dan
het ophaalschema op www.helmond.nl/kca. U kunt uw klein chemisch afval
gedurende het hele jaar ook gratis inleveren bij de milieustraat, Gerstdijk 1.

Werken aan een gezond bos in de Stiphoutse 
bossen 
In het oosten van de Stiphoutse bossen, tussen de eerste en vierde bosweg, 
vindt komende periode een dunning plaats. Dat betekent dat we bomen 
kappen, om de meer vitale en waardevolle bomen ruimte te geven om 
te groeien. De selectie is eerder gemaakt door te ‘blessen’. Hierbij zijn 
de bomen die gekapt worden aangeduid met een oranje markering. De 
werkzaamheden passen in het beheerplan voor de bosgebieden van de 
gemeente. Het doel is om meer variatie en afwisseling in de Helmondse 
bossen te brengen. Hiermee zorgen we voor een gezonde combinatie 
van natuur, recreatie en houtproductie. De werkzaamheden starten eind 
september.

Door bomen weg te halen krijgen andere bomen ruimte om beter te groeien. 
Daar waar veel dezelfde boomsoorten staan, creëren we open plekken. Op deze 
plaatsen groeien kruiden en struiken. Zo ontstaat er meer variatie. Ook hebben 
bomen hier de kans zich te verjongen. Deze jonge boompjes groeien uit tot 
volwassen bomen, waardoor de open plek weer dichtgroeit. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd volgens de gedragscode bosbeheer.

Overlast voor bezoekers tot een minimum beperkt
Als bezoeker van de Stiphoutse bossen kunt u mogelijk overlast ondervinden. 
Paden worden tijdelijk afgesloten of zijn moeilijker begaanbaar. De gemeente 
probeert de overlast tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden 
hangt er ter plekke informatie om bezoekers te informeren.  

Pijlen op het fietspad tegen spookfietsen 
Op vier drukke fietsplekken in Helmond staan sinds kort op de fietspaden 
pijlen en duimpjes geschilderd. Deze zijn geplaatst om spookfietsen tegen te 
gaan. Wie op de goede weghelft fietst ziet namelijk een duimpje omhoog. 
En wie op de verkeerde weghelft fietst is aan het spookrijden en ziet daarom 
het duimpje omlaag.   

Spookfietsen is hinderlijk, maar ook gevaarlijk 
Fietsers kunnen met elkaar in botsing komen, en afslaande auto’s zijn niet 
bedacht op fietsers vanaf de ‘verkeerde’ kant. De gemeente doet onderzoek 
naar spookfietsen. We kijken daarbij kritisch naar de fietspaden. Bijvoorbeeld 
of we het fietspad of de verkeerslichten op een logischere manier kunnen 
inrichten. Ook inwoners kunnen locaties melden waar het goed zou zijn om de 
fietsinfrastructuur aan te passen. Dit kan via www.helmond.nl/melding.  

De pijlen staan op 4 plekken 
De pijlen en duimpjes vindt u aan de noordzijde van de Julianalaan, op twee 
plaatsen bij de Julianabrug en bij de Aarle-Rixtelseweg. Daarnaast staan ze op 
twee plekken op het fietspad aan de westzijde van de Kanaaldijk Noordwest 
tussen Nedschroef en de kruising met de Julianalaan.



 

Inleveractie messen in Helmond
 
In de week van 11 tot en met 17 oktober doet gemeente Helmond mee aan 
‘Drop je knife’, de landelijke inleveractie van steekwapens. Iedereen kan dan 
anoniem en straffeloos zijn mes of steekwapen inleveren. Daarmee dragen 
we allemaal bij aan het veiliger maken van de samenleving. Wapens horen 
daar niet in thuis. 

Drop je knife: anoniem inleveren bij de politie
Iedereen kan anoniem een mes, steek-, of nepwapen inleveren in de week van 11 
tot en met 17 oktober. Dit kan bij het politiebureau in Helmond (Kasteeltraverse 
101) op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 
en zondag tussen 09.00 en 18.00 uur. Het inleveren gebeurt anoniem. Wie iets 
inlevert loopt dus geen risico om bestraft te worden voor wapenbezit. 

Beloning
Bij de inleverton ligt een leuke gadget voor iedereen die zijn steekwapen 
ingeleverd heeft. Maar de grootste beloning is natuurlijk dat we ons steentje 
bijdragen aan een samenleving zonder wapens en geweld. Meer weten? Kijk op 
www.helmond.nl/dropjeknife.

Bespreek de risico’s van wapenbezit
Bespreek de risico’s van wapenbezit met jongeren in uw omgeving. Ouders 
kunnen hierover bijvoorbeeld een gesprek aangaan met hun kind. Op  
www.helmond.nl/dropjeknife vindt u informatie over het aangaan van zo’n 
gesprek. 

    Vergaderingen 
    welstandscommissie 
 
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 5 oktober, 19 oktober 
en 2 november. 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. 
 

Bekendmakingen 

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

Bruhezerweg 27 11-09-2021 verzoek ontheffing  6364581 

  bestemmingplan (kamerbewoning) 

Molenstraat 74B 13-09-2021 verlenging tijdelijke woonunit  6365673

Marktstraat 20 13-09-2021 plaatsen container 6367371

Wethouder van  14-09-2021 realisatie 2x tijdelijke  6369029 

Deutekomplein, flatgebouw 18011  scootmobielruimtes   

Astronautenlaan 180 14-09-2021 verzoek ontheffing  6368173 

  bestemmingplan (kamerbewoning)  

Markt 49A 14-09-2021 oprichten studio’s  6111561

Edisonplantsoen 6 15-09-2021 vervangen kozijn in voorgevel 6372727

1e Bosweg 6 15-09-2021 oprichten carport 6374941

Johannes Vermeerlaan 74 16-09-2021 ontheffing bestemmingsplan  6376287 

  (kamerbewoning) 

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

Bleyenbeekdreef 16 17-09-2021 tuinkamer, dakkapel en erfafscheiding  6229105

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

Kluisstraat 1, 3,  21-07-2021 transformatie van winkelruimte   6261057

3A t/m 3E, 5 en 5A  naar 1 winkel en 8 appartementen 

Betuwehof 95 21-07-2021 plaatsen erfafscheiding en poort  6261643

Mierloseweg 32B, 32C,  27-07-2021 wijzigen van detailhandel naar woning,  6276133 

32D, 32E en Oranjelaan 1  splitsen woningen   

Ganzewinkel 2 29-07-2021 oprichten woning, maken uitweg  6280003

Willem Beringsplein 88,  28-07-2021 werkzaamheden gemeentelijk monument  6201727 

88A, 88B en 90 

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

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

Zeenaaldplantsoen 18                   17-09-2021    aanleggen inrit/uitweg 6325547

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving:                        Nr. Omgevingsloket: 

                                         legging vanaf: 

Lucas  23-09-2021 afwijking bestemmingsplan 6181011 

Gasselstraat 25           t.b.v. oprichten 2 woningen 

 

Inzage 

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, 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 

kunt u richten 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 Wet milieubeheer (1)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 6 augustus 2021 een 

verzoek hebben ontvangen van Domino’s pizza Helmond Overloop, Overloop 46B in Helmond 

om maatwerkvoorschriften te stellen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Het gaat om maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.

Milieu (1)
Naam inrichting          Locatie    Omschrijving melding

Kuehne + Nagel B.V.,         Sojadijk 4   het veranderen van een opslag- en transportbedrijf. 

Ahold Europe Real             De Plaetse 87       het herinrichten van een AH supermarkt. 

Estate & Construction

Saatech                                 Achterdijk 11 E       het oprichten van een bedrijf voor    

   metaalbewerking.

• 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

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



Uitgebreide procedure ontwerpbeschikking Wabo/Wm
Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvraag voor een vergunning 

ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van de inrichting 

gelegen aan Weijerweg 29 te Helmond. De aanvraag betreft een aanvraag voor een 

omgevingsvergunning eerste fase en heeft betrekking op de volgende activiteiten:

•  het verrichten van een andere activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving 

(OBM milieu).

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning te verlenen. 

Inzage 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 september 

2021 tot en met 5 november 2021 ter inzage bij de gemeente Helmond. Om de stukken in te 

zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 

14-0492. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met A. Linnemans van de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 369 0369. 

Zienswijzen indienen 

Een ieder kan tot en met 5 november 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk 

of mondeling zienswijzen inbrengen bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 

5601 KA Eindhoven. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze 

periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen 

drie weken na de begindatum terinzagelegging bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te 

worden ingediend. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later 

beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Aan deze procedure is het kenmerk HZ-

WABO-2019-11189 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. 

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 

Koroma, B. 26-12-1970

Broek van den, R.M. 08-12-1996

Erachhab, M. 31-05-1999

Belkadi, D. 29-05-1966

Zmudowska, A.M. 23-05-2000

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. Neem dan 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 

Chraitou Alband, A. 10-01-1979

Boneva-Tsvetkova, H.L. 09-10-1988

Tsvetkova, M.R. 06-06-2011 

Ouaalass, M. 27-10-1972

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. Ook 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

Burgemeester en wethouders van Helmond 23 september 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.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie:  Datum ter inzage legging:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kaldersedijk 3C 24-09-2021 oprichten woning en OLO 5480881 

aanleggen uitweg 

Kaldersedijk 5A 24-09-2021 oprichten woning, zwembad en OLO 5395711  

maken uitweg 

Beroepschrift indienen 

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. 

Voorlopige voorziening aanvragen 

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep 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.

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

MELD JE AAN!


