
Online op de koffie bij de wethouder 
Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de onderstaande digitale wijkspreekuren. 

• Centrum: maandag 1 maart van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van de Brug;
• Dierdonk: woensdag 3 maart van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg;
• Helmond Noord: woensdag 3 maart 20.15 tot 21.15 uur  met wethouder 
 Van den Waardenburg.

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres, 
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt 
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link 
kunt u deelnemen aan de online vergadering. U kunt zich uiterlijk een dag voor 
het spreekuur tot 17.00 uur aanmelden. Woont u in een andere wijk? Houd dan 
www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data. 

Wat mag er allemaal bij het GFT?
Een flink deel van ons afval is groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Etensresten en 
ook koffieprut, appelschillen en uitgebloeide tulpen, het hoort allemaal bij het 
GFT. U kunt uw GFT-bak 1 keer per 2 weken aan de straat zetten. 
Voor het ledigen van deze bak betaalt u niets, want van dit afval kunnen we 
weer compost en groen gas maken. Afval scheiden is dus goed voor ons milieu.

Wat kan er allemaal in de GFT-bak?
• Bloemen en kamerplanten.
• Bladeren, gras, dunne takken en schors. Houtafval moet naar de milieustraat. 
• Etensresten, zoals schillen, groenteresten, brood, koffieprut, eierschalen, 
 notendoppen, vis- en vleesresten en kaaskorsten zonder plastic. Let op: 
 verpakkingen horen niet bij het GFT, maar in de PMD-zak (Plastic en Metalen 
 verpakkingen en Drankkartons). Koffiepads/cups en theezakjes horen bij het 
 restafval.
• Mest van kleine huisdieren. Let op: poep hoort bij restafval, niet bij GFT en ook 
 niet op de composthoop in verband met ziekteverspreiding.

Twijfelt u of iets bij het GFT mag of wilt u weten wanneer het afval wordt 
opgehaald, kijk dan op de app ‘DeAfvalApp’ of op www.deafvalapp.nl. Meer 
vragen? Bel met het Klant Contact Centrum, 14 0492.

Huurder met urgentie kan zelf zoeken 
naar woning
Bent u op zoek naar een huurwoning en heeft u een urgentieverklaring? 
Dan kunt u vanaf 1 maart zelf reageren op het woningaanbod van Wooniezie. 
Mensen met een urgentieverklaring kunnen daarbij op dezelfde woningen 
reageren als mensen zonder urgentieverklaring. De woningcorporaties zorgen 
ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor woningzoekers met een 
urgentie. 

Tot nu toe zocht de woningcorporatie zo spoedig mogelijk een passende woning 
voor u. Per 1 maart is de zogenoemde Huisvestingsverordening aangepast. Hierin 
staat onder andere hoe u een urgentie kunt krijgen en hoe u met deze urgentie 
een woning kunt vinden. Let op: reageert u op een woning en wordt deze aan 
u toegewezen, dan mag u de woning niet weigeren. Als u weigert vervalt uw 
urgentie. 

Meer informatie 
Vanaf 1 maart vindt u meer informatie op 
www.wooninc.nl/urgentie-wanneer-krijgt-u-voorrang en op 
www.helmond.nl/urgentieregeling. Of neem contact op met de heer T. Middel van 
het cluster Wonen van de gemeente Helmond via 14 0492.

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

Briefstemmen bij 
Tweede Kamerverkiezingen 2021 
Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u tijdens de aankomende Tweede 
Kamerverkiezingen via brief stemmen. U ontvangt hierover tijdig informatie van 
de gemeente. Dat gebeurt in twee keer. Eerst krijgt u uw stempluspas en daarna 
uw stembiljet met retourenvelop en informatie over hoe u kunt stemmen. Heeft 
u alles binnen, dan kunt u vanaf 10 maart stemmen.

Per post of inleveren bij afgiftepunt
U kunt uw briefstem per post naar de gemeente sturen of inleveren bij het 
afgiftepunt in de Stadswinkel (F.J. van Thielpark 1). U kunt met uw stempluspas 
ook stemmen in een stembureau, zoals u gewend bent.
De openingstijden van het afgiftepunt zijn: woensdag 10, donderdag 11 en 
vrijdag 12 maart van 9.00 tot 17.00 uur, maandag 15 maart van 9.00 tot 19.00 
uur, dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en woensdag 17 maart van 7.30 tot 
21.00 uur.

Volmacht bij briefstemmen
Brengt u een briefstem uit via de post of levert u uw stem in bij de Stadswinkel, 
dan kunt u alleen voor uzelf stemmen en geen volmachten uitbrengen voor 
andere mensen. U kunt uw stempluspas aan iemand meegeven als volmacht. 
Zodat deze persoon voor u in een stembureau kan stemmen. Stemt u per brief, 
dan mag u de brief ook door iemand anders laten inleveren bij het afgiftepunt.

Meer weten over de Tweede Kamerverkiezingen in Helmond? 
Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen.

Aanslag gemeentelijke belastingen 
Iedere inwoner van Helmond betaalt mee aan onze stad. Daarom betaalt u 
belasting aan de gemeente. Het geld gebruikt de gemeente bijvoorbeeld voor 
de aanleg en het onderhoud van wegen, riolering en straatverlichting. Of voor 
het ophalen van huisvuil, groenafval en papier. En ook voor onderhoud van 
sportvelden. Uiterlijk eind van deze maand ontvangt u de aanslag voor de 
gemeentelijke belastingen. De aanslag ontvangt u in uw brievenbus of in uw 
berichtenbox van Mijnoverheid. 

Kunt u de aanslag niet betalen?
Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Misschien hoeft u de aanslag niet te 
betalen of maar een deel van het bedrag. Dat heet kwijtschelding. Of we kijken 
met u of we een betalingsregeling kunnen afspreken. 
Op www.helmond.nl/belastingen leest u of kwijtschelding of een 
betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt 
krijgen bij het invullen van uw formulieren.

Hoe betaalt u de aanslag?
Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het bedrag in acht termijnen 
van uw rekening afgeschreven. Betaalt u niet via automatische incasso, dan 
bent u verplicht om het bedrag in één keer – én binnen twee maanden -  over te 
maken. U ontvangt geen acceptgirokaart. Wilt u uw betaling de volgende keer via 
automatische incasso doen? Dat kan. Op www.helmond.nl/belastingen leest u 
hoe dat kan.

Wilt u de aanslag digitaal ontvangen?
Wilt u de gemeentelijke aanslag voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via  
MijnOverheid. U heeft daarvoor wel een DigiD nodig. Daarmee maakt u 
gemakkelijk een account aan op www.mijnoverheid.nl. 

Heeft u vragen over de aanslag?
Of bent u het niet eens met de aanslag? Belt u dan met de gemeente via 14 0492. 
Mailen kan natuurlijk ook: belastingen@helmond.nl. Alle informatie vindt u ook 
op www.helmond.nl/belastingen. Wilt u meer weten over de afvalstoffenheffing 
en scheiding van afval? Kijk dan op www.helmond.nl/afval2021. 

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



Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Markt 10 plaatsen 2 terrassen en 2 parasols OLO 5712291

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Duizeldonkse-  03-12-2020              08-01-2021                  oprichten 14 bedrijfsunits OLO 4749049

straat 2 - 2A t/m 2F            

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 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).

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Prins Auto Service                    Binnendijk 3C  Het starten van een bedrijf voor 

schadeherstel en reparatie van auto’s.

TinQ tankstation                    Lage Dijk 11 Het onttrekken en lozen van grondwater 

ten behoeve van het keuren van 

ondergrondse tanks.

Bekendmaking inwerkingtreding artikel 6 lid 9 Huisvestingsverordening 
Helmond 2020 - 2023

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij in de vergadering 

van 9 februari 2021 heeft besloten tot inwerkingtreding van artikel 6 lid 9 van de 

Huisvestingsverordening gemeente Helmond 2020 - 2023. 

De Huisvestingsverordening regelt de voorwaarden waaronder en de wijze waarop 

woningzoekenden urgentie kunnen verkrijgen en op basis daarvan met voorrang een 

passende woning aangeboden kunnen krijgen.  Artikel 6 lid 9 van deze verordening regelt dat 

woningzoekenden na het verkrijgen van een urgentie beschikking zelf de mogelijkheid krijgen 

om een woning te zoeken. Hiermee wordt de huurder zelf “aan het roer gezet”. 

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Huisvestingsverordening Helmond 2020-

2023 bij het college de bevoegdheid neergelegd te bepalen wanneer artikel 6 lid 9 in werking 

treedt teneinde tijd te creëren om de praktische invulling en het woonruimteverdeelsysteem 

hier goed op in te richten. Inmiddels zijn de belemmeringen om artikel 6 lid 9 in werking 

te laten treden, weggenomen. Gelet hierop hebben burgemeester en wethouders van de 

gemeente Helmond op 9 februari 2021 bepaald dat artikel 6 lid 9 in werking treedt op 1 maart 

2021.

Helmond, 9 februari 2021

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  

Obara, N.M.  14-10-1998

Saber, I.M.  00-00-1988

Abdullah, M.  28-04-1989

Cabeca Vitoreira, A.  14-04-1986

Luszewska, J.A.  05-12-1992

Nascimento Vitoreira Do, A. 11-08-1961

Segura Mercedes, D.M.  16-03-1988

Cabeca Vitoreira, R.M.  16-07-1991

Lesiak, K.K.  18-06-1990

Dembek, M.P.  31-10-1968

Dembek, M.P.  07-03-1988

• 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

Bekendmakingen
 

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

Gasthuisstraat 29G 10-02-2021 wijzigen dakconstructie OLO 5815883

Baroniehof 169 26-01-2021 wijziging indeling OLO 5774559

Sallandhof 5 31-01-2021 wijzigen bijgebouw en overkapping OLO 5787287

Vogezen 23 25-01-2021 Het plaatsen van een OLO 5769523

  warmtewingevel

Gasthuisstraat 13 01-02-2021 Herindeling begane grond en  OLO 5783467

  verdieping. Uitbreiding middels aanbouw 

  van een woonkamer en een slaapkamer. 

Soesterbergplein 10 11-02-2021 maken uitweg OLO 5818965

Bruhezerweg 8 09-02-2021 plaatsen dakopbouw  OLO 5813909

Hortsedijk 53 13-02-2021 plaatsen dakopbouw OLO 5823943

Ganzewinkel 4 06-02-2021 vergroten woning met overkapping OLO 5806459

het Buske 35 07-02-2021 wijzigen gevel (voorzijde) OLO 5807373

Mierloseweg 149 08-02-2021 Aanvraag aanbouw carport  OLO 5810235

Overhorst 22 17-02-2021 Plaatsen serre aan de zijgevel OLO 5835113

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

Meanderlaan 2A 11-02-2021 vestigen b&b OLO 5749543

Molenstraat 213 11-02-2021 handelen in strijd met  OLO 5661375

  bestemmingsplan/uitbreiding kamerverhuur 

Brasemlaan 40 11-02-2021 wijzigen voorgevel OLO 5768637

Havenweg 4 12-02-2021 plaatsen tijdelijke overkapping OLO 5516001

Hoofdstraat 137 17-02-2021 plaatsen 3 tijdelijke partytenten OLO 5624485

Vogezen 23 17-02-2021 het plaatsen van een warmtewingevel OLO 5769523

Haaghout 3 18-02-2021 realiseren aanbouw en wijzigen gevels OLO 5604223

Zoete Kers 53 18-02-2021 oprichten pergola OLO 5708555

Soesterbergplein 10 18-02-2021 maken uitweg OLO 5818965

Flevolandhof 9 19-02-2021 plaatsen overkapping en OLO 5714257

  erfafscheiding

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

Duizeldonksestraat 2 - 2A  09-02-2021         oprichten 14 bedrijfsunits OLO 4749049

tm 2F 

Sectie I 2112  12-02-2021         afwijken bestemmingsplan OLO 5562379 

(Noordwesthoek), De Weef          t.b.v. realiseren woningen 

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. 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 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.

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

Piet van Bokhovenpad  23-12-2020 verbreden piet van bokhovenpad OLO 5696581

sectie B 5818  en kap van 3 bomen 

Waterburcht 7 (Suytkade)  18-12-2020 oprichten 70 appartementen, OLO 5675957

sectie F 1094, 122  waterburcht 7 

Wolfstraat 44D 17-12-2020 afwijking bestemmingsplan t.b.v.  OLO 5676871

  begeleid wonen 

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

Verkeer (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: ’t Spuul 2 (VKB 2106)

• 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Beethovenlaan 54 (VKB 2105).

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met dhr. N. Jacobs, tel. 0492 - 587585.



• 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 25 februari 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.

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  

Khan, A.  11-04-1966

Pawlak, D.J.  06-07-1997

Chebbai, B.  21-07-1998

Measho, N.  05-09-1991

Oláh-Bangó, E.  06-10-1993

De Jesus Carreira, T.  27-09-2000

Sarkol, R.L.C.  23-05-1982

Chaprek, B.R.  03-04-1966

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 wilt 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. 

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 

Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20. Dit plan maakt de realisatie van een ruimte voor 

ruimte woning mogelijk en regelt de omzetting van de bestaande agrarische bedrijfswoning 

naar burgerwoning.

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 zal dan worden bekendgemaakt 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 dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“Centrum II - woontorens Burgemeester Geukerspark” 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 7 januari 2021 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 56 dB ten 

gevolge van de Kanaaldijk N.W. hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning 

“Centrum II - woontorens Burgemeester Geukerspark. 

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 26 februari 2021 

gedurende zes weken (t/m 9 april 2021) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. 

Het inzien van het papieren exemplaar 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 26 februari 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 ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres.  

Vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 
(verwijderen buisleidingtracé)

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

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 februari 2021  het bestemmingsplan 

Brandevoort Oost – Kaldersedijk (verwijderen buisleidingtracé) heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage. 

Het plan betreft het verwijderen van de aanduiding waarmee het buisleidingtracé planologisch 

mogelijk werd gemaakt. Tevens wordt de woning Kaldersedijk 4 in dit bestemmingsplan 

opgenomen.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de 

website van de gemeente:  www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.2100BP200050-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van 

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 1 maart 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 daags 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 tevens 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 op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4
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 ’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4 met ingang van 26 

februari 2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit plan maakt het 

mogelijk om op deze locatie een vrijstaande, ruimte voor ruimte woning te realiseren.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de 

website van de gemeente: www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794. 1300BP200198-1000.  Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens 

de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

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, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 702602.

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.

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


