
Start campagne: ‘Afval scheiden: 
doe mee, goed voor je portemonnee!’
Deze week start in Helmond de campagne ‘Afval scheiden: doe mee, goed voor 
je portemonnee!’. De campagne is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen 
bij het scheiden afval, zodat er zo min mogelijk restafval overblijft. Minder 
restafval betekent dat de restafvalcontainer minder vaak aan straat gezet hoeft 
te worden. En daarmee bespaart u geld. 

Voor de campagne worden video’s ingezet, waarin bekende en minder bekende 
Helmonders laten zien hoe u afval moet scheiden in dagelijkse situaties. Zoals bij 
het werken in de tuin, tijdens het koken, de voorjaarsschoonmaak en tijdens het 
opfrissen in de badkamer. 

De video’s delen we via social media en daarnaast zijn er vanaf deze week posters 
zichtbaar in de stad. Ook wordt er een game ontwikkeld. Door de game te spelen, 
worden mensen zich bewust van hun gedrag en krijgen ze andere inzichten. 

Hulp bij vragen over afval scheiden van afvalcoaches 
Heeft u vragen over afval scheiden? Of kunt u wel wat hulp gebruiken? Dan kunt 
u ook contact opnemen met een van onze afvalcoaches Monique of Yvette. 
Doe een aanvraag via www.helmond.nl/contact of bel tijdens openingstijden naar 
tel. 14-0492. 

In het E-loket kunt u zien hoe vaak uw restafvalcontainer is leeggemaakt
Vanaf nu kunt u in het E-loket zien hoe vaak uw restafvalcontainer is 
leeggemaakt. Deze gegevens werken we één keer per maand bij. Daarom kan 
het een maand duren voordat u de laatste gegevens ziet in het E-loket. Alleen de 
gegevens over het legen van uw restafvalcontainer* staan in het E-loket. Let op: 
om de gegevens in te kunnen zien moet de hoofdbewoner inloggen. Dat is de 
persoon binnen uw huishouden die ook de aanslag van de afvalstoffenheffing 
ontvangt. 

*Voor de GFT-container en papiercontainer betaalt u niet per keer dat deze wordt 
leeggemaakt en daarom staan deze gegevens niet in het E-loket. 

Jaarlijkse controle hondenbelasting
De jaarlijkse controles voor de hondenbelasting vinden eind mei en in juni weer 
plaats. Met de controle onderzoekt de gemeente of uw hond is aangemeld voor 
de hondenbelasting. Heeft u dit jaar een puppy geadopteerd en hebt u uw hond 
nog niet aangemeld bij de gemeente? Lees hieronder hoe u dat kunt regelen. 

Iedereen die een hond heeft, betaalt hondenbelasting. Heeft u één of meerdere 
honden, dan bent u wettelijk verplicht om deze aan te melden bij de gemeente. 
Van het geld van de hondenbelasting verzorgt de gemeente onder andere de 
aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen, het plaatsen van borden en 
de inzet van poepzuigers.

Controle aan huis
Dit jaar voert de firma Legitiem de controles uit. Ze bellen huis-aan-huis aan en 
stellen enkele vragen om te controleren of iemand een hond heeft. Bent u niet 
thuis, dan beoordeelt de controleur ter plaatse of er een hond bij u aanwezig is. 
Vermoed de controleur dat dat zo is, dan laat hij of zij een informatiebrief met 
een aanmeldingsformulier achter in uw brievenbus. U kunt dit formulier dan 
invullen en opsturen naar de gemeente. 

Uw hond digitaal aanmelden
U kunt uw hond ook online aanmelden. Ga hiervoor naar www.helmond.nl. 
Via een beveiligde internetomgeving kunt u de hond aanmelden. Hiervoor hebt u 
wel een DigiD-inlogcode nodig.

Vergaderingen presidium 

Het presidium komt op dinsdag 1 juni 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.

Riool verstopt? 
Bekijk goed met wie u zaken doet
Als het riool verstopt zit, moet er vaak een rioolontstoppingsbedrijf aan te 
pas komen om het probleem op te lossen. Er zijn bedrijven actief die hier 
achteraf hoge kosten voor in rekening brengen (tot wel 800 euro). Vaak ziet u 
bij de websites van deze bedrijven alleen een telefoonnummer staan, zonder 
adresgegevens. 

Een rioolverstopping is vaak al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat u ook 
nog eens met hoge kosten wordt geconfronteerd, adviseert de gemeente u om 
bij een verstopping contact op te nemen met rioolbedrijven waar de gemeente 
regelmatig mee werkt. Zij hebben bovendien een overeenkomst met de 
gemeente om verstoppingen op gemeentegrond op te lossen:  

• Coppelmans Nuenen 040-283 6043, coppelmans.com
• Van der Velden Eindhoven 040-241 4963, vandervelden.com
• Adriaans Riooltechniek Mierlo 0492-661747, adriaansriooltechniek.nl
• Van Dijk Rioolservice Bakel 0492-552685, vandijkrioolservice.nl

Mocht u een ander bedrijf inschakelen, dan loopt u kans op dubbele kosten.

Schakelt u een ander bedrijf in?
Laat ze dan vooraf contact opnemen met de gemeente. Ligt de oorzaak van de 
verstopping bij de gemeente? Dan mogen alleen bovengenoemde bedrijven, die 
een overeenkomst hebben met de gemeente, de verstopping oplossen. 

Wie betaalt de kosten?
Het rioolontstoppingsbedrijf stelt vast waar de oorzaak van de verstopping zit. 
• Ligt de oorzaak van de verstopping bij uw eigen terrein of in de woning? 
 Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of het doorspoelen van vet, maandverband
  of andere zaken die u niet door het toilet mag spoelen. Dan moet u het 
 probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen. 
• Ligt de oorzaak bij de gemeente? Bijvoorbeeld: een kapotte leiding 
 of een boomwortel die is ingegroeid in de leiding. Dan stuurt het 
 rioolontstoppingsbedrijf de rekening naar de gemeente. In dit geval mogen 
 alleen bovengenoemde bedrijven de verstopping oplossen. 

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/riool. 

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

Doekjes & mondkapjes? 

Niet in het riool, 
maar in de prullenbak. 

Vochtige doekjes en (wegwerp) 
mondkapjes veroorzaken 
verstoppingen in het riool. 



Bekendmakingen
 

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

Coolendonk 26 17-05-2021 plaatsen dakkapel aan voorzijde woning  5865319

Haverdijk 8 17-05-2021 verplaatsen sirenemast   5941149

Zandstraat 41 21-05-2021 oprichten kantoor met bedrijfsgebouw  5766485

Weg op den Heuvel 35 18-05-2021 nieuwbouw en renovatie stadskantoor  5591971 

Arcostraat 2 18-05-2021 oprichten carport  5940451

Marshallstraat 26 18-05-2021 wijzigen bedrijfsruimte  5781771

Mierloseweg 28 18-05-2021 plaatsen dakterras   5806201

Meester Strikstraat 19 18-05-2021 maken uitweg  5192557

Nieuwveld 19 18-05-2021 Vernieuwen winkelwagenopvang  6057873

Binnen Parallelweg 10 18-05-2021 gevelwijziging bestaande vergunning  5895933

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

De Plaetse 108 en 110 24-03-2021 splitsen woning naar 2 appartementen 5939547

Wolfstraat 34 29-03-2021 bedrijfsruimte transformeren naar  5954931

  woning. 

Scheerderhof 100 07-04-2021 uitbreiden stal naar dubbele garage 5969407

Bezemheide 16 17-05-2021 plaatsen van een overkapping  6053721

  (achterzijde) 

Zoete Kers kadastraal L 3105 17-05-2021 oprichten woning 5957281

Zoete Kers 73 18-05-2021 glaswand op terras 6092163

Addy Kleijngeldstraat 25 18-05-2021 oprichten carport en erfafscheiding 6093493

Scheepsboulevard 1 19-05-2021 plaatsen gevelreclame 6094963

Frans Joseph van Thielpark 135 19-05-2021 vergroten terras 6094349

Meester Strikstraat 19 20-05-2021 maken uitweg 5192557

Piccolopad 1 20-05-2021 oprichten berging 6098565

Julianalaan 56 13-03-2021 vervangen heg door hekwerk 5907065

Mierloseweg 28 27-02-2021 plaatsen dakterras  5806201

Rivierensingel 223 20-05-2021 vergroten garage 6101055

Mierloseweg 317 21-05-2021 transformatie winkelpand naar 2  6102747

  appartementen. 

Scheepstal 9 23-05-2021 oprichten tweede woning 6105441

Hooibeemd 1 25-05-2021 maken uitweg 6107721

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

Molenstraat 178 en 178A 04-03-2021 oprichten 2 wooneenheden begane  5878987

  grond en aanpassen gevels 

Akkerweg 26 01-03-2021 vergroten woning  5865105

St. Trudostraat 15 24-03-2021 opwaarderen pand   5935123

Korenbloemstraat 18 25-03-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde)  5944243

Wolfstraat 34 29-03-2021 bedrijfsruimte transformeren naar  5954931

  woning.  

Julianalaan 56 13-03-2021 vervangen heg door hekwerk  5907065

Martinalidonk kavel L57 09-03-2021 oprichten woning  5739525

Binnendijk 14 05-04-2021 het plaatsen van een sectionaaldeur,  5970983

  aanpassen parkeervakken.  

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

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

Montgomeryplein 17-05-2021     Oliemolense Snuffelmarkt  2021-00344

  (19 September 2021) 

Kasteeltuin 18-05-2021     Kasteeltuinconcerten 2021  2021-00346

  (6-8 t/m 24-9-2021) 

Raktweg  - Berkendonk 29-04-2021     American Car Weekend  2021-00309

  (10 t/m 12 September 2021) 

Centrumgebied 24-05-2021     Bluesroute Helmond 2021  2021-00359

  (van 29 t/m 31 Oktober) 

Sportpark Brandevoort en  24-05-2021     Kindervakantieweek Brandevoort 2021-00360

Biezenlaan   (van 26 t/m 30 Juli 2021) 

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.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Christiaan Huygenslaan 2 18-05-2021 Aanbrengen van een geluidswerend  5894773

  scherm
 

Dit is op 18 mei 2021 bekendgemaakt aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen binnen zes 

weken na de bekendmaking aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.  

• 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

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. 

• Mierlo-Hout: woensdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans;
• Helmond-Oost: maandag 7 juni van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 De Vries;
• Binnenstad: maandag 7 juni van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder De Vries;
• Helmond-West: donderdag 17 juni van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder
  Van Dijk;
• Brandevoort: donderdag 17 juni van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk; 
• Rijpelberg: donderdag 17 juni van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder Maas; 
• Brouwhuis: donderdag 17 juni van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder Maas.

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 één werkdag 
voorafgaand aan het spreekuur aanmelden. Woont u in een andere wijk? Houd 
dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data. 

Podiumbijeenkomst over Leefbaarheid en 
Veiligheid op 1 juni
Op dinsdag 1 juni organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst. 
Deskundige sprekers informeren ons over leefbaarheid en veiligheid. We zoomen 
ook in op de Helmondse situatie: vanuit het perspectief van woningcorporatie 
Woonpartners en vanuit de LEVgroep als partner in het Jeugd Preventie Team. 
Dit webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 21.15 uur af. 

Hoe ziet het programma eruit?
• Het programma start met een introductie op het thema door David De Vries, 
 directeur van de gemeente Helmond. 
• Vervolgens neemt bijzonder hoogleraar en lector Pieter Tops ons mee in 
 de maatschappelijke effecten van criminaliteit en de impact daarvan op 
 leefbaarheid. Op welke wijze kan dit worden verkleind? En wat is er nodig om 
 de weerbaarheid in aandachtswijken te vergroten? 
• Wendy van Frederici van woningcorporatie Woonpartners vertelt op welke 
 manier zij dagelijks met partners werken aan de leefbaarheid in Helmondse 
 wijken en buurten. 
• Tenslotte legt Jasper Ragetli, directeur-bestuurder van de LEVgroep, uit hoe 
 zij samen met partners in het Jeugd Preventie Team werken aan een grotere 
 verbinding tussen jongeren en de buurt, het terugdringen van risicogedrag en 
 het tegengaan van overlast. 

Vanuit verschillende perspectieven komen aandachtspunten en succesfactoren 
aan bod.

Webinar volgen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook u bent van harte welkom 
om deel te nemen! U kunt dit webinar volgen via het YouTube–kanaal van de 
gemeente, via de Facebookpagina’s van de gemeente en de gemeenteraad of via 
Dit is Helmond tv.

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. 
Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop van 
hun presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 1 juni. 

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij het nemen van toekomstige besluiten.



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

 legging vanaf: 

Berlaerstraat                        21-05-2021              oprichten 13 appartementen,  5699959

60 t/m 86 (even)  ontmoetingsruimte/kantoor

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 

afdeling O&O, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer

14-0492).

Ontwerpbesluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Berlaerstraat                        21-05-2021              oprichten 13 appartementen,  5699959

60 t/m 86 (even)  ontmoetingsruimte/kantoor

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 ontwerpbesluit 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 

afdeling O&O, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14-0492).

Verlenging beslistermijn drank- en horecavergunning (1)
Horecalocatie: Datum indiening:  Omschrijving aanvraag: Kenmerk:

Molenven 3 28-09-2020  Ontwerp-beschikking para commerciële  34431339

      drank- en horecavergunning

Zienswijzen indienen

Belanghebbenden kunnen bij de burgemeester schriftelijk of mondeling hun zienswijze 

over de conceptvergunning naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: 

burgemeester, afdeling Veiligheid en Naleving, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Mondelinge 

zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag telefonisch naar voren worden gebracht door te 

bellen naar telefoonnummer 14-0492. Voor de bovenstaande aanvraag is de beslistermijn met 

maximaal zes weken verlengd. De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen 

pas worden ingediend nadat ons college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen 

worden eveneens gepubliceerd.

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  

Cupa, P.  10-08-1987

Wendels, G.D.  27-03-1986

Budreckis, A.  09-08-1990

Esch van, A.J.H.  10-11-1972

Schaddelee, S.M.A.  26-11-2001

Deaconu, M.  25-08-1977

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  

Eijk van, J.  14-05-1994

Banouh, M.A.  04-04-1997

Karneris, A.  13-09-1967

Clark, D.T.d’A-B.  30-12-1993

Mohammed, J.H.  01-04-1993

Rusak, J.  06-02-1988

Wal van der, E.J.M.G.  16-04-1971

Deursen van, A.J.W.  04-08-1972

Deursen van, R.G.A.  05-06-2000

Bodt de, D.  30-07-1996

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. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Ter hoogte van Broederwal 2 een extra parkeerplaats aan te wijzen voor het laden van 

 elektrische auto’s door het plaatsen van bord E04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met 

 onderbord “opladen elektrische auto’s”, als aanvulling op de reeds aangewezen parkeerplaats 

 bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de aanwezige laadpaal.

• In de periode van juni 2021 tot en met eind 2021 deze parkeerplaats tijdelijk, bij wijze van 

 proef, exclusief te reserveren voor deelauto’s van aanbieder Hely.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. H. Raijmakers, tel. 14-0492.

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20
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 Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20 met ingang van 28 mei 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit plan maakt de realisatie van 

een ruimte voor ruimte woning mogelijk. Ook wordt de bestemming van de bestaande woning 

gewijzigd van een agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP200200-1000. 

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, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brandevoort Oost –Geldropse Ventweg 20. 

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) 70-2602.

• 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



• 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

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout - Herz. Geeneind 10
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 “Stiphout - Herz. Geeneind 10” met ingang van 28 mei 2021 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Het huidige bestemmingsplan 

maakt de bouw van twee grondgebonden vrijstaande woningen al mogelijk. Met de herziening 

van het bestemmingsplan voor de locatie Geeneind 10 worden de opgenomen bouwvlakken 

waarbinnen de woningen moeten worden gerealiseerd gewijzigd. 

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP200208-1000. 

Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de 

coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een 

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar telefoonnummer 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, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Stiphout - Herz. Geeneind 10. 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) 70-2602.

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:

Berkendonk I – Raktweg 39 en 41. 

Dit plan betreft het omzetten van twee woningen in een agrarische bouwblok naar 

burgerwoning. Ook geeft het de mogelijkheid om een agrarisch bijgebouw te transformeren 

naar zes recreatiewoningen.

Buitengebied – Goorsebaan 16 en 20.

Dit plan betreft het omzetten van een 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 

ligt. Dit maken wij bekend 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 deze bestemmingsplannen voor te bereiden.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan “Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20”. Deze waarden 

bedragen maximaal 54 dB ten gevolge van de Geldropseweg. De hogere waarden voor de 

geluidbelasting betreft 1 woning zoals deze wordt geprojecteerd in het bestemmingsplan 

“Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20”.

Inzage 

Met ingang van 28 mei 2021 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Wij 

adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. 

Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt 

hiervoor contact opnemen door te bellen naar 14-0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan: college van burgemeester en wethouders, 

p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: 

zienswijze Wet geluidhinder BP Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20. Mondelinge 

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

worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14-0492.

Kennisgeving voornemen opstellen omgevingseffectrapportage 
Helmond werkt aan haar omgevingsvisie voor 2040. Dit is de toekomstvisie van Helmond voor 

het ruimtelijk-fysieke domein. Dat betekent dat we in de omgevingsvisie onze doelen opnemen 

voor wonen en werken, de bereikbaarheid van onze stad, natuur en landschap, milieu en water, 

duurzaamheid en cultuurhistorie. Op grond van de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 

januari 2022 in werking treedt, is Helmond verplicht om deze integrale omgevingsvisie op te 

stellen.

Omgevingseffectrapportage als onderdeel van de omgevingsvisie 

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingsvisie Helmond is de Omgevingseffectrapportage 

(o.e.r.). De o.e.r. is bedoeld om de omgevingseffecten van het beleid uit de Omgevingsvisie te 

toetsen en te monitoren. Op die manier zorgen we dat de omgevingseffecten van onze keuzes 

integraal en volwaardig in de besluitvorming worden meegenomen. De o.e.r. is een uitgebreide 

vorm van een milieueffectrapportage (m.e.r.), omdat ook effecten op de mens en omgeving 

inzichtelijk worden gemaakt die niet in de klassieke m.e.r.-aanpak zitten. Zoals effecten op 

gezondheid, sociale tweedeling en brede welvaart. 

De omgevingseffectrapportage is een verplicht instrument

In de Omgevingswet is opgenomen dat een omgevingsvisie m.e.r.-plichtig is, als in de visie 

m.e.r.-plichtige of m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten mogelijk worden gemaakt. 

Dit is bijna altijd het geval, zo ook in Helmond. U kunt hierbij denken aan het bieden van 

mogelijkheden voor woningbouw, aanleg van bedrijventerreinen of infrastructuur. De 

omgevingseffectrapportage moet voldoen aan dezelfde wettelijke eisen die ook worden 

gesteld aan een milieu-effectrapportage, zoals vastgelegd in de Wet Milieubeheer en de Awb. 

Dit zijn eisen voor zowel inhoud als proces.

Inzage 

Om u meer informatie te geven over wat er in de omgevingseffectrapportage onderzocht 

gaat worden, heeft de gemeente een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. 

Hierin staat op welke wijze het onderzoek naar omgevingseffecten wordt gedaan, voor 

welke gebieden het onderzoek wordt gedaan en welke onderwerpen worden onderzocht. 

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 7.9 van de Wet milieubeheer, 

bekend dat deze Nota Reikwijdte en Detailniveau met ingang van 28 mei 2021 tot en met 9 juli 

2021 voor iedereen ter inzage ligt. 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) kunt u bekijken via 

www.helmond.nl/omgevingswet. De NRD ligt ook ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark. Wij adviseren u de Notitie Reikwijdte en Detailniveau digitaal in te zien vanwege 

de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een 

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.  

Zienswijzen indienen

U kunt schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op ons voornemen om een 

omgevingseffectrapportage op te stellen. U kunt in uw zienswijze aangeven of u iets mist, of 

dat u liever ziet dat het onderzoek op een andere manier plaatsvindt. Misschien zijn er nog 

andere opmerkingen, suggesties of tips die u mee zou willen geven. U kunt uw zienswijze 

schriftelijk sturen naar: het college van burgemeester en wethouders, p/a Team Expertise en 

Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van ‘zienswijze voornemen 

opstellen omgevingseffectrapportage omgevingsvisie Helmond 2040’. Voor een mondelinge 

zienswijze kunt u op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur bellen naar tel. 14-0492.

Vervolg 

Reacties en opmerkingen op de NRD worden beantwoord in een Nota van Antwoord, die wordt 

toegestuurd aan diegenen die een reactie hebben gegeven. Als daar aanleiding toe is, zullen 

de reacties rechtstreeks doorwerking vinden in de Omgevingseffectrapportage. De Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau zelf wordt dus niet aangepast. 

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 27 mei 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



• 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

Afvalscheidingswijzer
Afvalsoort Wat mag in de bak/zak? Waar en hoe vaak kan ik dit 

aanbieden?

Groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT)

• Bloemen en kamerplanten
• Bladeren, dunne takken en schors
• Gras
• Etensresten, zoals: klokhuizen, 

fruitschillen, resten van groente, 
aardappelschillen, brood, eierschalen, 
gekookte etensresten, pinda- en 
notendoppen, vis- of vleesresten 
(inclusief graatjes en botjes), koffie 

• Mest van huisdieren
• Zaagsel en turfmolm
• Kaaskorsten zonder plastic

U kunt uw GFT-container 1 keer per 2 
weken aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl.

Plastic, Metaal en 
Drankkartons (PMD)

• Sap- en melkpakken
• Blik voor eten voor mens of dier en 

drankblikjes  
• Flacons
• Plastic flesjes 
• Bierdopjes
• Ranjafles 
• Vleesbakje 
• Boterhamzakje 
• Aluminiumfolie 
• Chipszakken

U kunt uw PMD-zak(ken) 1 keer per 2 
weken aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl.

Oud papier en 
karton

Schoon papier:
• Oude kranten 
• Reclamefolders 

(zonder de plastic verpakking) 
• Papieren zakken 
• Enveloppen 
• Cadeaupapier 
• Schrijf- en tekenpapier 
• Papiersnippers 
• Eierdozen 
• Kartonnen dozen (klein gemaakt) 
• Kartonnen en papieren verpakkingen 

(bijvoorbeeld van hagelslag)

U kunt uw papiercontainer 1 keer per 
maand aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl.

Textiel • Kleding (kapot of niet) 
• Schoenen (per paar aangeboden) 
• Huishoudtextiel (washandjes, hand- en 

theedoeken)
• Lakens, dekens, kussens 
• Lappen stof groter dan 25 x 25 cm. 
• Tassen 
• Riemen 
• Gordijnen

U kunt uw textiel altijd inleveren bij 
één van de inzamelpunten in Helmond. 
Bekijk de inzamelpunten op 
www.deafvalapp.nl.

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100



• 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

Afvalscheidingswijzer

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Afvalsoort Wat mag in de bak/zak? Waar en hoe vaak kan ik dit 
aanbieden?

Glas • Glazen flessen en potten die bedoeld zijn 
voor de verpakking van drank, eten, 
babyvoeding, cosmetica, parfum of 
medicijnen

U kunt uw glas altijd inleveren bij één van 
de inzamelpunten in Helmond. Bekijk de 
inzamelpunten op www.deafvalapp.nl.

Klein Chemisch 
Afval (KCA) 

• Accu’s 
• Batterijen 
• Bestrijdingsmiddelen/insecticiden 
• Benzine 
• Lampenolie 
• Medicijnen 
• Motorolie/afgewerkte olie en remolie 
• Oliefilters 
• Spaarlampen, energiezuinige lampen (SL, PL) 

en tl-buizen 
• Verf, lak, beits en 

houtverduurzamingsmiddelen
• Verfproducten als terpetine, thinner, 

afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, 
kwastontharder en wasbenzine 

• Vloeibare gootsteenontstopper 

U kunt uw KCA gratis inleveren bij de 
Milieustraat. Wilt u de milieustraat 
bezoeken? Maak dan vooraf een afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak. 
U kunt uw KCA bij de KCA-bus inleveren in 
de wijk. Bekijk de agenda van de KCA-bus 
op www.helmond.nl/kca. Daarnaast kunt 
u batterijen bij heel veel supermarkten 
inleveren.

Vetten 
en oliën 

• Frituurvet 
• Bakolie 

U kunt uw gebruikte vetten en oliën altijd 
inleveren bij één van de inzamelpunten 
in Helmond. Bekijk de inzamelpunten op 
www.deafvalapp.nl.

Medicijnen • Medicijnstrips met ongebruikte medicijnen 
• Flesjes en tubes met medicijnresten 
• Injectienaalden in een naaldencontainer 
• Spuitnaaldcombinaties in een 

naaldencontainer

U kunt uw (oude) medicijnen inleveren 
bij uw apotheek. Bekijk de inzamelpunten 
op www.deafvalapp.nl.

Grofvuil of bouw- 
en sloopafval 

• Beton
• Bakstenen
• Grind 
• Bouwzand

U kunt uw grofvuil naar de milieustraat in 
Helmond brengen. Wilt u de milieustraat 
bezoeken? Maak dan vooraf een afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak.

Restafval • Kruidenmixen 
• Volle stofzuigerzak 
• Inhoud asbak 
• Schoonmaakdoekjes
• Kattenbakkorrels 
• Kaarsvet 
• Theezakjes en koffiefilters
• Verbandmiddelen
• Servies en aardewerk 

U kunt uw restafvalcontainer 1 keer per 
2 weken aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl. 


