
Milieu (1)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 27 mei 2021 een verzoek 

hebben ontvangen van Next Level Helmond 2 B.V. om maatwerkvoorschriften te stellen in het 

kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de locatie Rietbeemdweg 3 in Helmond.

Het gaat om maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.

Vastgesteld bestemmingsplan ’t Hout & Brandevoort Oost    
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 13 juli 2021 het volgende bestemmingsplan 

heeft vastgesteld:

• ’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4;

• Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 30 juli gedurende zes weken ter inzage.

Dit plan maakt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk.

Inzage

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen:

• De identificatiecode voor ’t Hout – Ganzewinkel ongenummerd naast 4 is 

 NL.IMRO.0794.1300BP200198-2000.

• De identificatiecode Brandevoort Oost – Oud Brandevoort naast 11 is 

 NL.IMRO.0794.2100BP200199-2000.

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. Er ligt ook een papieren 

exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien vanwege het coronavirus. Wanneer u toch graag de 

papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 

14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 31 juli 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. 

Ontwerp-omgevingsvergunning Kaldersedijk 3C & 5A    
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Brandevoort Oost” ten behoeve van het oprichten van een Ruimte voor 

Ruimte woning, op het perceel:

• Kaldersedijk 3C;

• Kaldersedijk 5A.

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang 

van 30 juli 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent 

het ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen&Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 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

‘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! 

Hendigheidje 1: zet alleen een volle restafvalcontainer aan straat
Vanaf de 7e keer dat u uw restafvalcontainer laat legen betaalt u voor elke keer 
dat u de container aan straat zet: € 5 per keer als u een kleine restafvalcontainer 
(140 liter) heeft en € 8,60 per keer bij een grote restafvalcontainer (240 liter). 
Scheid daarom goed uw afval, zet alleen een volle restafvalcontainer aan straat 
én bespaar zo geld!

 

Let op als u kwijtschelding krijgt
U kunt dan niet gratis elke twee weken uw restafvalcontainer aan straat zetten. 
Er kan namelijk maximaal € 237,46 worden kwijtgescholden. U kunt daarmee 
een kleine restafvalcontainer (140 liter) 14 keer per jaar gratis aan straat zetten 
en een grote restafvalcontainer (240 liter) 8 keer. Laat u uw restafvalcontainer 
vaker legen? Dan moet u bijbetalen voor elke volgende lediging. Ook als 
u kwijtschelding heeft. Scheid daarom goed uw afval, zet alleen een volle 
restafvalcontainer aan straat en voorkom extra kosten.

Wilt u weten welk afval u kunt scheiden en waar u het kwijt kunt? 
Wilt u weten welk afval u kunt scheiden en waar u het kwijt kunt? Voer dan uw 
postcode en huisnummer in op www.deafvalapp.nl. U kunt DeAfvalApp ook als 
app downloaden voor op uw smartphone of tablet.  

Bekendmakingen
 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Blue Skies One B.V.                    Grasbeemd 1  het oprichten van een bedrijf voor 

het kweken en telen van groente en fruit.

2020

Aantal ledigingen Kosten per jaar

0-6 keer legen € 197,46
9 x legen € 212,46
14 x legen € 237,46

Afvalstoffenheffing per 
jaar in 2020 en 2021

Rest
afval

GFT

140L 140L

 € 213,12

Rest
afval GFT

240L 140L

 € 246,72

Rest
afval

GFT

240L 240L

 € 280,32

Rest
afval

140L

Rest
afval

240L

Aantal ledigingen Kosten per jaar

0-6 keer legen € 219,06
9 x legen € 244,86
14 x legen € 287,86

Meer Informatie? Ga dan naar
www.helmond.nl/afval2021

Hoe beter u uw afval scheidt, hoe 
minder vaak u uw restafvalcontainer 
hoeft te legen. 

2021
In 2021 bestaat uw afvalstoffenheffing uit een vast en variabel
deel. Het variabele deel is gebaseerd op het aantal keer dat u
uw restafvalcontainer aanbiedt. Ook in 2021 kunt u uw 
restafvalcontainer om de week aan de straat zetten. 
Bekijk de ophaaldagen in De AfvalApp.



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

Kanaaldijk Zuid-West  19-07-2021 realiseren geluidsscherm  50584856

(nabij Lungendonk 1) 

Merelstraat 16 16-07-2021 vergroten woning 50622069

Aaarle-Rixtelseweg 73 20-07-2021 maken uitweg 3,75 meter 50615641

Mierloseweg 317 en 317A 20-07-2021 transformatie winkelpand naar  50582005

  2 appartementen 

Laagveld 27 19-07-2021 oprichten carport 50560269

Complex 322  20-07-2021 vervangen van de gevelkozijnen  50586465

(32 woningen) Anjerstraat 44 t/m 50, Hortensialaan 36 t/m 83, Broekwal 107 t/m 117 

Branshoef 22 20-07-2021 plaatsen erker 50614630

de Kromme Geer 93 20-07-2021 plaatsen erker 50620461

Kruipheide 3 21-07-2021 maken uitweg 50655700

Willemstraat 14 22-07-2021 maken uitweg 50598169

Theo Driessenhof 35 23-07-2021 tijdelijk plaatsen van 4 noodlokalen  50648232

IJsselplein 25 26-07-2021 aanvraag kamerverhuur 50603567

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

Spaanseweg 13 19-07-2021 vergroten woning 6251327

de Bergen 102 17-07-2021 oprichten berging, overkapping,  6226933

  erfafscheiding (legalisatie) 

Jan van Vlissingenhof 17 17-07-2021 vervangen kozijnen door kunststof 6186453

Korte Beemd 2 16-07-2021 oprichten overkapping / loods 6249371

Dinkelstraat 52 16-07-2021 oprichten tuinhuis 6249195

Kruipheide 3 19-07-2021 maken uitweg 6254537

Burgemeester van  19-07-2021 verbouwing en splitsing woning 6253939

Houtlaan 1 / Molenstraat 60 

Mierloseweg 274 09-02-2021 oprichten 6 appartementen 5693695

Witte de Withstraat 6 20-07-2021 vergroten woning 6258161

Kasteel- Traverse (Studio 5701) 16-07-2021 melding brandveilig gebruik 6248451

Kluisstraat 1-5 21-07-2021 transformatie van 2 naar 1 winkel en  6261057

  8 appartementen 

Betuwehof 95 21-07-2021 plaatsen erfafscheiding en poort 6261643

 

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  

Killinc, O.A.  20-05-2000

Trochowski, M.M.  26-11-1992

Dielemans, M.C.  14-11-1967

Adrichem van, M.H.M.  01-06-1952

Verkeersmaatregelen
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 straten:

• Tuinsvoort 2 (VKB 2116);

• Hezelostraat 4 (VKB 2117);

• Brugbeemden ter hoogte van Oud Brandevoort 7 (VKB 2118).

Bezwaar maken 

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van 

het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, 

afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

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 besluit 2116 en 2117 kunt u 

contact opnemen met dhr. N. Jacobs, voor besluit 2118 met mevr. A. Merkx. U kunt bellen naar 

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

Ontwerp-omgevingsvergunning van der Weidenstraat 9, 9A t/m 9H, 
9J t/m 9N, 9P, 9R t/m 9T, 11, 11A t/m 11H, 11J t/m 11L      

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Stiphout” ten behoeve van het bouwen van een woonzorgcomplex met 18 

zorgkamers en een appartementencomplex met 12 studio’s op de Van der Weidenstraat 9, 

9A t/m 9H, 9J t/m 9N, 9P, 9R t/m 9T, 11, 11A t/m 11H, 11J t/m 11L.  

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang 

van 30 juli 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent 

het ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen&Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492.

Omgevingsvergunning Berlaerstraat 60 t/m 86 (even)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken, gelet op de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, bekend 

medewerking te verlenen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

geldende bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk” ten behoeve van het oprichten van 

13 woon/zorg appartementen met ontmoetingsruimte en kantoor op Berlaerstraat 60 t/m 86 

(even).

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 juli 2021 

gedurende zes weken ter inzage in Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 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. 

Beroepschrift indienen

Gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, 

bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid 

een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Opmerking verdient dat geen beroep meer kan worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Omgevingsvergunning Braakweg 35
Burgemeester en wethouders van Helmond maken gelet op de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht bekend, 

medewerking te verlenen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

geldende bestemmingsplan “Stiphout – Hoek Ruwe Putten – Stiphoutse Dreef” ten behoeve 

van het realiseren van een vrijstaande Ruimte voor Ruimte woning op het perceel Braakweg 35 

te Helmond.  

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 juli 2021 

gedurende zes weken ter inzage in Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 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. 

Beroepschrift indienen

Gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, 

bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid 

een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Opmerking verdient dat geen beroep meer kan worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

Laagveld 27 02-05-2021 oprichten carport  6046107

Piet de Witstraat 19 27-05-2021 maken uitweg  6115391

Elsdonk 28 25-05-2021 vergroten woning  6110193

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



• 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 29 juli 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. 

Naam en voorletter(s)                   Geboortedatum 

Verberne, P. 20-02-1984

Rudge, C. 08-03-1995

Verberne, G.A.M. 17-03-1996

Rulo, C.J. 30-01-1980

Duppen van, J.W.C. 19-05-1982

Crommentuijn, B. 03-12-2000

Muila Kiobo, D.J. 12-02-1999

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. 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 16-07-2021     Introductiedag ROC Ter Aa  2021-00512

  (9 september 2021) 

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 18-07-2021     Blaasfestijn Centrum Helmond  2021-00513

  (26 september 2021)

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“13 appartementen Kasteelherenlaan”  

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 14 juli 2021 hogere 

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

dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteelherenlaan en maximaal 57 

dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo, hebben vastgesteld ten behoeve van 

de omgevingsvergunning voor het oprichten van 13 woon/zorg appartementen met 

ontmoetingsruimte en kantoor op Berlaerstraat 60 t/m 86 (even).

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 juli 2021 

gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44. Het inzien van het 

papieren 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 29 juli 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. 

Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan Unico Metals,  Gerstdijk 22 te 

Helmond.

Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het oprichten van een bedrijf 

voor het sorteren en scheiden van metaalafval, OLO-nummer 6052873.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 juli 2021 ter inzage in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1 in Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. 

Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 

088-3690455.

Bezwaar en voorlopige voorziening 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (21 juli 2021) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het besluit treedt 

in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde 

termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit 

treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Een 

verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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


