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Online inloopbijeenkomst Energietransitie
Gemeente Helmond nodigt u uit voor een online inloopbijeenkomst over de
energietransitie op woensdag 3 februari van 18:00 tot 21:00 uur. Tijdens de
inloopbijeenkomst hoort u over de laatste ontwikkelingen van de regionale
energiestrategie en wat dit betekent voor de gemeente Helmond en voor u
als inwoner of ondernemer. Onderwerpen zoals energiebesparing, warmte en
grootschalige opwek komen aan bod. Ook kunt u uw vragen stellen tijdens
speciale vraag- en antwoordsessies.
De bijeenkomst is via Microsoft Teams. U bent welkom om op ieder gewenst
moment digitaal in en uit te lopen. Ieder uur start met een presentatie over de
ontwikkelingen binnen de regionale energiestrategie. Gevolgd door een vraag- en
antwoordsessie waarin u uw vragen kunt stellen.
De energietransitie
De doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord zijn duidelijk: in 2050 is Nederland
bijna geheel energieneutraal. Met de energietransitie doelen we daarom op een
overgang van fossiele brandstoffen naar volledig groene energie.
Een behoorlijke opgave dus! Maar wat betekent de energietransitie voor uw regio
of uw eigen situatie? En wat staat er eigenlijk in zo’n regionale energiestrategie
(RES 1.0)? Ontdek het op onze sub-regionale online inloopbijeenkomst van de
Peelgemeenten.
Aanmelden en meer informatie
Wilt u deelnemen, meldt u zich dan vooraf aan. Voor meer informatie over het
programma en inschrijving, ga naar www.allelichtenopgroen.nl/RES

Hout stoken. Hou het gezellig, voor uzelf
én voor uw buurt
Het stoken van hout in open haard of houtkachel is lekker warm en brengt
gezelligheid in huis. Hout stoken kan ook overlast geven. Stookt u op de juiste
manier, dan beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en voor
uzelf. En u haalt meer rendement uit uw kachel. Zo houdt u het gezellig. Voor
uzelf én voor uw buurt. Wat is goed stoken? Hieronder leest u een aantal tips.
Stook droog hout
Zorg ervoor dat het hout droog is, met een vochtpercentage van maximaal 20%.
Het stoken van vochtig hout zorgt namelijk voor een onvolledige verbranding.
Dat kan nadelige gevolgen hebben voor u, uw omgeving én voor uw kachel en
rookkanaal. Voor het meten van het vochtpercentage kunt u een houtvochtmeter
gebruiken.
Gebruik alleen ongeverfd en onbehandeld hout
Bij het stoken van behandeld of geverfd hout kunnen namelijk gevaarlijke stoffen
vrijkomen. Let op als u een zogenaamde allesbrander heeft. U kunt daarin geen
behandeld of geverfd hout en afval als plastic verbranden. Dat is erg ongezond
voor uzelf en uw omgeving.
Steek het hout van bovenaf aan met aanmaakblokjes of aanmaakhoutjes
Dan verbrandt het haardhout beter tijdens het aanmaken van het vuur.
Stook niet als het windstil of mistig is
Bij die weersomstandigheden trekt uw kachel slecht en blijft de rook in uw tuin
en in uw omgeving hangen. U kunt zo geur- en gezondheidsoverlast voor uw
buren veroorzaken. Check daarom voor u gaat stoken www.stookwijzer.nu en zie
meteen of de weersomstandigheden goed zijn.
Meer tips? Zie www.helmond.nl/houtstoken.

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)

Grijs/Wapen:
Grijs/Helm: K
Grijs/Kroon: K

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Stoefshoeve 6
18-01-2021 vergroten woning
OLO 5752125
Straakvense Bosdijk 15
18-01-2021 realiseren erker voorzijde woning
OLO 5751757
Mierloseweg 143
18-01-2021 maken uitweg
OLO 5752473
Nassaustraat 19
18-01-2021 maken uitweg
OLO 5749991
Meanderlaan 2A
17-01-2021 vestigen b&b
OLO 5749543
Grasbeemd 1
20-01-2021 plaatsen nieuwe buitengevel
OLO 5760039
Lage Dijk 24
21-01-2021 splitsen pand
OLO 5761175
van Heijnsbergenstraat 17
21-01-2021 plaatsen erfafscheiding
OLO 5744349
Helmondselaan 11
01-01-2021 plaatsen dakkapel en verhogen dak OLO 5763719
Flevolandhof 9
21-01-2021 plaatsen overkapping en
OLO 5714257
		erfafscheiding

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Medevoort 29A
19-01-2021
Dr. Klompélaan 1
21-01-2021
Dr. Klompélaan 3
21-01-2021
Stoefshoeve 6
21-01-2021
Hertelaan 27
21-01-2021
Juttenbeemden 6
25-01-2021
Martinalidonk 5
25-01-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken uitweg
OLO 5705287
vergroten dakkapel
OLO 5676969
vergroten dakkapel
OLO 5677003
vergroten woning
OLO 5752125
plaatsen dakkapel
OLO 5545905
oprichten woning
OLO 5448741
oprichten woning en maken uitweg OLO 5568073

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Kamstraat 1 t/m 15 oneven
26-11-2020 realiseren 8 appartementen
OLO 5379467
Zuidende/Hemelrijksestraat 26-11-2020 plaatsen containervoorziening
OLO 5592251
Sectie G 3433		 tbv afvalinzameling
Adriana van den Dyckestraat 1030-11-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5637725
Voor de bovenstaande aanvragen 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.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Stoefshoeve 6

Projectomschrijving:
vergroten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5740431

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie:
Mierloseweg 149

Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
18-01-2021 Maken uitweg (plan parc verde)
OLO 5638895

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb.
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat
een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen
te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of
verplaatst.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:

Weg op den Heuvel 35 (locatiecode AA079409159)
Konings Groep B.V.
18 januari 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 en dergelijke.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Lipiarz, Z.P.		
Tielemans, P.W.		

Geboortedatum		
07-07-1974
26-08-1985

• 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

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)
Cabeca Vitoreira, A.		
Luszewska, J.A.		
Cabeca Vitoreira, R.M.		
Nashimento Vitoreira Do, A.
Dembek, M.P.		
Dembek, M.P.		
Lisiak, K.K.		

Geboortedatum		
14-04-1986
05-12-1992
16-07-1991
11-08-1961
07-03-1988
31-10-1968
18-06-1990

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. 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.

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:
Ameidepark 1409, Ameidepark, Ameidewal 10, Brugbeemden 11, Cornelis Troostraat,
Deltaweg 177, Dirck Boutsstraat 14, Drenthehof 111, Elzas 202, Elzas 302,
Ferdinand Bolstraat 20, Fokkerlaan 226, Geijsendorfferstraat 67,Gerard ter Borchstraat 20,
Gerard Doustraat 4, Hof van Bruheze, IJsselstraat 52, Jan Luijkenlaan 14,
Kardinaal Enckevoirtstraat 29, Kottenlaan 52, Nieuwveld 22, Nieuwveld 120, Oostende 1,
Parmentierstraat 3, Patrijsstraat 3 (1), Rijnlaan 162, Rogier van der Weydenstraat 17 2e,
Rubensstraat 23, Theo Driessenhof 25, Van Speijklaan 15, Van Weerden Poelmanstraat 71,
Walnoothof 22, Waterreelaan 13, Wethouder van Deutekomplein 47, Zoutmanstraat 10.
Gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen: Ameidepark 410,
Ameidepark 507 2e, Baroniehof 180, Heeklaan 109, Jan Tooropstraat 30,
Kardinaal van Enckevoirtstraat 38, Hadewychstraat 15, Klaproosplein 6, Kasteel Noord 47,
Mercuriuslaan 32 (2), Mercuriuslaan 32, Nieuwveld 92, Schipholplein 10, Springendaldreef 20,
Willem van der Zaenstraat 3.
Een gehandicaptenparkeerplaats te verplaatsen, op het de volgende adres: Stationsplein 26.
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. E. de Haan, telefoonnummer 0492 - 587605.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een
melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:
Categorie sanering:

IJsselplein (locatiecode AA079409269)
gemeente Helmond
8 januari 2021
immobiel

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 12 januari 2021 het bestemmingsplan
Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 29 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage.
Dit plan maakt de realisatie van twee vrijstaande woningen mogelijk.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.0000BP200079-2000. 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 februari 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.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan
“Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 23 november
2020 hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot
maximaal 54 dB ten gevolge van de Rivierensingel hebben vastgesteld ten behoeve van het
bestemmingsplan “Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 29 januari
2021 gedurende zes weken (t/m 11 maart 2021) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph
van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw
afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.
Beroepsmogelijkheid
Tegen het besluit kan met ingang van 1 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 tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende
bestemmingsplannen:
1. Stiphout – Herz. Geeneind 10. Dit plan maakt de bouw van 2 vrijstaande woningen mogelijk.
2. Molenbunders II. Dit plan maakt de bouw van 12 vrijstaande woningen en maximaal 24
appartementen plus een parkeerkelder mogelijk.
3. Centrum III. Dit plan is voor een groot deel conserverend en volgt voor een deel het door de
raad in 2017 vastgestelde Centrumperspectief.

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.

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. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen vermelden wij nog dat er
geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over het
voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

• 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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

28 januari 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.

