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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

‘Hendigheidjes’ 
van de afvalcoaches

Ze beginnen al bekende gezichten te worden in Helmond: afvalcoaches Monique 
en Yvette. Met raad en daad staan ze inwoners van Helmond bij met het goed 
scheiden van afval. Deze zomer delen ze een aantal ‘hendigheidjes’; tips om uw 
afval goed te scheiden én geld te besparen. Dus… doe er uw voordeel mee! 

Deze week gaat ons hendigheidje over Plastic, Metaal en Drankverpakkingen 
(PMD). PMD scheiden kan soms verwarrend zijn. Welke verpakkingen mogen in de 
PMD-zak en welke niet? Wij willen dit graag zo ‘hendig’ mogelijk maken. Twijfelt 
u? We hebben een makkelijk geheugensteuntje: Gaat het om verpakkingen van 
producten die u gebruikt in de keuken of in de badkamer, zoals een shampoofles? 
Dan mag de verpakking in de PMD-zak. Let op: Het gaat hier om de verpakking 
van een product. Dus niet een metalen lepel of kapot hard plastic zoals een 
broodtrommel.

Tips bij het scheiden van PMD
• Verpakkingen hoeven niet schoon te zijn, wel leeg! Dit voorkomt geuroverlast 
 en vervuiling van het materiaal.
• Stop de verpakkingen los in de zak.
• Maak de verpakkingen zo klein en plat mogelijk. Zo bespaart u ruimte.
• Knoop de zak goed dicht. 
• Is het tijd voor het inzamelen van uw PMD? U mag de zak de avond van 
 tevoren vanaf 22.00 uur al aan straat zetten. Waar mogelijk hangt u de zakken 
 aan de ophanghaken aan lantaarnpalen.
• Een ‘hendige’ app is de afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Vul het 
 product in op www.afvalscheidingswijzer.nl en u krijgt meteen de juiste 
 informatie.

Heeft u liever persoonlijk advies?
Wij helpen u graag bij alle vragen over het scheiden van afval. U kunt een (gratis) 
afspraak met ons maken via 14-0492 of www.helmond.nl/contact.

PMD-zakken gratis ophalen
Voor het inzamelen van PMD gebruikt u speciale PMD-zakken. U kunt de zakken 
gratis ophalen bij een adres bij u in de buurt (maximaal 1 rol per klant):

• Brandevoort; Albert Heijn en Jumbo  • Brouwhuis; Albert Heijn en Jumbo 
• Centrum; Albert Heijn en Stadswinkel  • Dierdonk; Albert Heijn 
• Helmond Oost; Jumbo en Jan Linders  • Helmond Noord; Plus
• Mierlo-Hout; Jan Linders en Jumbo  • Helmond West; Jumbo 
• Rijpelberg; Jumbo  • Stiphout; Jumbo 

Succes!
Yvette en Monique 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 7 september, 
21 september en 5 oktober. 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.

Vergadering presidium

Het presidium komt op dinsdag 31 augustus weer bij elkaar. Het presidium stelt 

de agenda’s van de gemeenteraad en commissies vast. 

Wilt u de vergadering als toehoorder (digitaal) bijwonen? Stuur dan een mail 

naar raadsgriffie@helmond.nl.

Starterslening voor het kopen van een huis

Wilt u voor de eerste keer een woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende 

financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een 

Starterslening. U kunt dan een deel van het aankoopbedrag tegen een 

aantrekkelijk rentepercentage bij de gemeente lenen. Dit geldt zowel voor 

mensen die al in Helmond wonen als voor mensen die zich hier nieuw willen 

vestigen.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en 

het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft 

u dus een hypotheek. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt 

de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing 

te betalen. De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen en 

bedraagt maximaal 20% van de koopsom tot een maximum van 

€ 25.000. Voor woningen met een koopsom van € 180.000 of minder bedraagt dit 

maximumbedrag € 35.000.

Meer informatie

Heeft u belangstelling voor een starterslening? Kijk dan voor meer informatie en 

de voorwaarden op www.helmond.nl/starterslening. U kunt uiteraard ook contact 

opnemen met een van de Helmondse hypotheekadviseurs.

Bekendmakingen
 

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

Mierloseweg 206 16-08-2021 verplaatsen van pgs-15 container  6228785

  binnen de inrichting (milieu) 

Markt 10 06-08-2021 plaatsen overkapping 6297381

Kaldersedijk 2 03-08-2021 wijzigen uitweg 6291521

Gerstdijk 24 18-08-2021 plaatsen omvormerhokje en  6314663

  transformatorhuisje  

Dr. Ariënslaan 11 21-08-2021 maken uitweg 6321523

Waterbeemd 2A 16-08-2021 uitbreiden kantoorpand met extra  6070957

  verdieping 



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  

Zaręba, Mateusz  02-06-1992

Kuczera, Marek Paweł  27-02-1991

Kirkiewicz, Tomasz Arkadiusz 20-02-1975

Ejsmont, Krystian  09-10-1992

Bui, Thi Thuc Oanh  29-04-1983

Milczynski, Sebastian Adam 05-06-1984

Dubois, Manolito Lorenzo  13-01-1981

Macas, Matúš  05-05-1989

Verberne, P.  20-02-1984

Rudge, C.  08-03-1995

Rulo, C.J.  30-01-1980

Siero, M.H.M.  28-12-2009

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

op 29 juli 2021 een melding is ontvangen van BAM Infra Regionaal Helmond van een uniforme 

bodemsanering categorie mobiel.

De melding heeft betrekking op de locatie die bekend staat als Churchill-laan 201 Helmondse 

betoncentrale met locatiecode AA079400036.

Verkeersmaatregelen (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: Eifel 27 (VKB 2119)

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook 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.

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

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

Engelseweg 196 16-08-2021 wijziging voorgevel 6267797

Churchill-laan 52 -  16-08-2021 plaatsen fietsenstalling met overkapping 6150433

Sectie A 765 (Marschallstraat) 

Wevestraat 58 17-08-2021 vergroten woning met verdieping. 6216339

Brabanthof 36 17-08-2021 oprichten berging met overkapping 6122257

Molenstraat 185-187 17-08-2021 oprichten appartementen 6206653

Tjerk Hiddesstraat 39 20-08-2021 aanleg vaste trap naar zolder i.p.v. vlizotrap 6017157

Jan van der Spekstraat 4 20-08-2021 muurdoorbraak 6211645

Marslaan 26 20-08-2021 oprichten berging 6231439

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Kasteeltuin 16-08-2021  Introductiedag Roc Ter Aa  2021-00512

  (9 september 2021) 

Panovenweg 18 17-08-2021  Kuijpers Familie Festival  2021-00428

  (11 en 12 september 2021) 

diverse locaties 20-08-2021  Waskracht  2021-00314

  (3 september 2021 t/m 10 oktober 2021) 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

Rivierensingel 79 28-05-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan  6120207

  (kamerverhuur)  

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

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

Datum verzending:

Pieperz Binnen Parallelweg 4 Alcoholwetvergunning 50594911/

30-7-2021

Meer informatie 

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

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

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 

Bendriss, Slimane 22-03-1982

Blaut-Mackiewicz, Dorota 10-11-1970

Pancotan, Gabriel 01-08-2001

Keeris, Joost Karim 08-06-1990

Chaitou Alband, Abdelhak 10-01-1979

Schoonhoven, Johannes Bernardus Alphonsus 17-03-1981

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

Tsvetkova, M.R. 06-06-2011

Akram, A.F. 14-01-1988

Akram, M. 17-06-2017

Kohestani, F. 02-06-1988

Mehraban, Z. 16-09-1984

Ouaalass, M. 27-10-1972

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. 

Burgemeester en wethouders van Helmond 26 augustus 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


