
Tips om maden te bestrijden
Het scheiden van uw Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) is duurzaam. Van het 
ingezamelde GFT-afval in Helmond laat de gemeente namelijk compost maken. 
Een veelvoorkomend probleem bij het scheiden van GFT-afval is dat er maden in 
de container kunnen komen. Hieronder vindt u een aantal tips om maden in de 
container te bestrijden als u ze helaas toch aantreft in uw container. 

• Gooi zout, kalk of zand over de maden heen. Maden zijn nogal vochtige 
 beestjes en kunnen daar niet tegen. 
• Leg een takje klimop (hedera) in de container. Dit is giftig voor maden.
• Hang takjes lavendel in de container of gebruik lavendel spray, hier hebben 
 maden een hekel aan. 
• Maden houden niet van licht en houden van vochtige plekken. Zet daarom de 
 container open en laat de natuur zijn werk doen, de vogels eten de maden 
 graag op.
• Heb je maden gehad, maar is de bak nu geleegd? Reinig de container dan nog 
 grondig met azijn en kokend heet water. Na het reinigen kunt u wat zout in de
 container strooien.

Hooravond over de Voorjaarsnota 2021
De gemeenteraad hoort graag uw mening

De gemeenteraad houdt dinsdag 29 juni een hooravond over de Voorjaarsnota. 
De Voorjaarsnota geeft een vooruitblik op de begroting voor 2022. Aan de hand 
van ontwikkelingen in beleid en budget worden de grote lijnen geschetst van 
de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor volgend jaar. Wat vindt u van 
de plannen die in de Voorjaarsnota staan? De gemeenteraad hoort graag uw 
mening. Laat deze horen tijdens de hooravond op dinsdag 29 juni om 18.00 uur. 
Dat gebeurt digitaal via Microsoft Teams. Graag vooraf aanmelden als u wilt 
inspreken. 

De gemeenteraad zorgt ervoor dat de gemeente alleen geld uitgeeft dat 
beschikbaar is. De voorjaarsnota en de programmabegroting helpen daarbij. 
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota geeft de raad sturing aan waar het 
geld van de gemeente volgend jaar wel en niet wordt uitgegeven. Het gaat om 
hoofdlijnen, die vertaald worden naar invulling van programma’s en projecten in 
het najaar tijdens de programmabegroting.

Uw mening is belangrijk
Een belangrijk moment dus. Daarom wil de raad graag weten wat u vindt van de 
voorgestelde plannen. U kunt de Voorjaarsnota downloaden op 
www.helmond.nl/bestuur. Laat uw mening horen en meld u aan voor de 
hooravond.
 
Aanmelden
U kunt zich aanmelden om in te spreken door te mailen naar 
raadsgriffie@helmond.nl. Dit kan tot vrijdag 25 juni. Geef in uw mail uw naam 
en telefoonnummer door, het onderwerp uit de Voorjaarsnota waarover u wilt 
inspreken en eventueel van welke organisatie u bent. U krijgt dan maximaal vijf 
minuten spreektijd tijdens de hooravond. 

Vervolg behandeling Voorjaarsnota
Na de hooravond bespreekt de gemeenteraad op dinsdag 6 juli de Voorjaarsnota 
inhoudelijk. De fracties geven dan hun reactie en stellen hun vragen aan 
het college. Vervolgens beantwoordt het college deze vragen en volgt er een 
discussie over de Voorjaarsnota. Tot slot stemt de raad of de Voorjaarsnota wordt 
vastgesteld of dat er nog zaken veranderen. Deze vergadering kunt u volgen via 
de livestream op de website van de gemeente via helmond.raadsinformatie.nl. 

Digitaal sportcafé voor sportclubs 
Op maandagavond 28 juni van 19.15 tot 21.00 uur organiseert de gemeente 
Helmond een digitaal sportcafé voor alle sportaanbieders in Helmond. Het is 
een avond waar verschillende onderwerpen omtrent sport aan bod komen. 
Bovendien is er volop gelegenheid om uw eigen ideeën te delen en om in 
contact te komen met andere (vertegenwoordigers van) clubs voor een mooie 
samenwerking. Bent u erbij?

Programma 
Iedereen in de sport merkt dat door de coronamaatregelen plannen en 
activiteiten keer op keer uitgesteld werden. Gelukkig worden er stappen gezet 
en lijkt de algehele heropening van de sport wel steeds dichterbij te komen. De 
gemeente hoort graag hoe de Helmondse clubs weer opstarten, waar knelpunten 
liggen en welke eventuele hulpvragen er zijn. 
Ook komt het lokaal sportakkoord en de sportnota -die dit jaar geactualiseerd 
wordt- aan bod. U krijgt informatie over de laatste ontwikkelingen en er is ruimte 
om eigen ideeën in te brengen.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor deelname aan het digitaal sportcafé? Dan kunt u uw 
naam, de naam van uw vereniging en uw mailadres doorgeven via 
sport@helmond.nl. Aanmelden kan tot 28 juni 16.00 uur. Voorgaand aan het 
digitaal sportcafé ontvangt u van de gemeente de inloglink voor Zoom inclusief 
instructies. 

Heeft u input voor het digitaal sportcafé?
Dan hoort de gemeente dit graag. Mail uw suggesties dan naar 
sport@helmond.nl. Deze input neemt de gemeente mee bij de verdere uitwerking 
van het programma. 

Quick Scan Lokale Democratie - Dit is uw 
kans: lever een bijdrage!
Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de samenwerking tussen de 
gemeente en bewoners? Dan kunt u zich nu aanmelden om deel te nemen aan 
het gesprek tussen de raad, college, ambtenaren en inwoners! 

De gemeenteraad maakt een Quick Scan Lokale Democratie van gemeente 
Helmond. Met de Quick Scan worden beelden verzameld om het gesprek in 
gang te brengen tussen raad, college, ambtenaren en inwoners over de lokale 
democratie. Alle partijen zijn vertegenwoordigd in een begeleidingsgroep die 
het proces begeleidt. Wilt u deze kans benutten? Dan kunt u zich aanmelden 
via: raadsgriffie@helmond.nl. Als er meer dan drie aanmeldingen binnenkomen, 
vindt er een loting plaats.

De Quick Scan
Met een online vragenlijst kunnen álle inwoners, raadsleden, collegeleden 
en gemeente-ambtenaren van gemeente Helmond hun mening geven over 
gemeentelijke besluitvorming, draagvlak, participatie en communicatie. Er wordt 
gevraagd naar de onderlinge samenwerking: intern bij de gemeente, maar ook 
tussen de gemeente en inwoners. Uiteindelijk levert de Quick Scan input voor een 
verbeterplan waarmee de vier partijen gezamenlijk aan de slag kunnen om de 
lokale democratie te versterken. 

Raadslid Martijn Rieter vertelt:
‘’Ik verwacht uit de Quick Scan te ontdekken wat de valkuilen zijn en waar kansen 
liggen om de lokale democratie te verbeteren. Ik vind het belangrijk om het 
vertrouwen van de inwoners te hebben en dat zij er bewust van zijn dat de stem 
van een inwoner essentieel is.’’

Raadslid Désirée Meulenbroek roept inwoners op zich aan te melden:
‘’We zoeken onbevangen inwoners van Helmond die waarde hechten aan de 
democratie die met feedback willen komen. Daarmee kunnen we vooruit.’’ 

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/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 

Rudzinska, M. 19-11-1991

Ezzarfani, Y. 01-04-1990

Janssen, O.J.M. 15-04-1961

Yilmaz, D. 25-05-1978

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 

Banouh, M.A. 04-04-1997

Mohammed, J.H. 01-04-1993

Ettaibi, K. 24-11-1995

Kennisgeving melding Activiteitenbesluit (1)
Het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

Jurrius Fruit gelegen aan Goorsebaan 16, te Helmond wegens uitbreiding van het aantal 

paarden. 

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken? Dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met L. van de Kerkhof van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

tel. (088) 3690 488.

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 29 juni, 13 juli en 27 juli. 
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 u dit doorgeven via 14 0492 
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Heibloemweg 6 15 juni 2021 wijziging brandveiligheid  6021039

Hoofdstraat 155 15 juni 2021 toevoeging extra parkeerplaatsen en  6074667

  extra uitrit 

Egelantier 3 15 juni 2021 Interne verbouwing   6021111

St. Trudostraat 15 16 juni 2021 opwaarderen pand   5935123

Sijzenstraat 8 18 juni 2021 uitbreiden woning  6119165

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

Stepekolk-Oost 8 15-06-2021 verbouwen woning  6164751

  (aanpassen constructie) 

Veestraat 11 15-06-2021 realiseren bovenwoning 6165515

Binnen Parallelweg 66 15-06-2021 oprichten extra appartement, berging,  6161199

  erfafscheiding, gevelbenaming 

Varenschut 18 16-06-2021 vergroten bedrijfshal 6163339

Branshoef 22 17-06-2021 het plaatsen van een erker 6173037

Bosselaan 4A 17-06-2021 wijzigen situatie 6172723

Geysendorfferstraat 29 17-06-2021 aanbrengen gevelreclame 6173355

Aarle-Rixtelseweg 73 18-06-2021 maken uitweg 3,75 meter 6174851

 

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

Molenstraat 169-171 26-04-2021 legaliseren woonstudio’s  6001749

Vossenbeemd 120 22-04-2021 tijdelijk vestigen detailhandel scooters  6025819

Eikendreef 47-51 28-04-2021 oprichten zorgappartementen  5593851

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

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

Ameidewal, Marktstraat  15-06-2021     Zomerkermis (9 t/m 14 juli 2021) 2021-00416

en Markt  

Cacaokade 1 05-05-2021     Franse Markt (26 september 2021) 2021-00328

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.

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

Barkeet                    Steenweg 18A-18B Het oprichten van een uitgaanscafé 

waar ook spelletjes kunnen worden gedaan.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Dock Havenweg 4c drank- en horecawetvergunning 50542061/

14-06-2021

Steenoven Automotive Campus 30 drank- en horecawetvergunning 34004809/

Catering  14-06-2021

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

Burgemeester en Wethouders van Helmond 24 juni 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.


