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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.
• 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.

College stemt in met luierinzameling op
de milieustraat
Met ingang van 1 juni kunnen inwoners van Helmond luiers gratis inleveren
op de milieustraat. Op termijn wil het college dat ook de inzameling bij
de kinderdagverblijven mogelijk wordt. Het college volgt hiermee de
aanbevelingen uit de opiniecommissie Omgeving op.

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

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Leliestraat 10
21-05-2021 realiseren vaste trap naar zolder
6103265
Johanna van
25-05-2021 poort vervangen en plaatsen afdak
6107985
Vlaanderenstraat 5
Baloysstraat 8
22-05-2021 verbouwen woning een aanleggen
6104957
		uitweg
Lungendonk 1
25-05-2021 realiseren geluidsscherm
6109727
Elsdonk 28
25-05-2021 vergroten woning
6110193
Steenweg e.o en Leonardus
02-04-2021 plaatsing glasvezel Helmond borden
5966445
(Binnenstad)
Complex 322 (32 woningen) 26-05-2021 vervangen van de gevelkozijnen
6043335
Anjerstraat 44 t/m 50, Hortensialaan 36 t/m 83, Broekwal 107 t/m 117
Jan Olieslagersstraat 17
26-05-2021 plaatsen dakkapel voorzijde
6084267
Piet de Witstraat 19
27-05-2021 maken uitweg
6115391

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Molenstraat 178 en 178A 25-05-2021
		
Horst 15
25-05-2021
Abendonk 39
25-05-2021
Schrijvershoeve 2
26-05-2021
Steenweg e.o en Leonardus 27-05-2021
(Binnenstad)
Verdilaan 20
26-05-2021
Churchill-laan 52
27-05-2021
Haverdijk 5
27-05-2021
Duizeldonksestraat 2
27-05-2021
Spitskade 1 t/m 70
28-05-2021
(oplopend)		
Akkerweg 26
28-05-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten 2 wooneenheden (bg)
5878987
en aanpassen gevels
oprichten carport
5971695
plaatsen erfafscheiding
5934871
plaatsen tuinkast
5979325
plaatsing glasvezel Helmond borden
5966445
vergroten woning
plaatsen reclame
plaatsen buitenreclame
maken uitweg
oprichten 70 appartementen,
Waterburcht 7
vergroten woning

5848059
5941197
6014933
5846035
5675957
5865105

Verlenging beslistermijn (1)
Inwoners kunnen alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat.
Ook voor het inleveren van luiers is het nodig om een afspraak te maken. Ga naar
www.helmond.nl/afspraak om een afspraak te maken voor de milieustraat.

Waar kan ik luierzakken krijgen?
De luiers moeten ingeleverd worden in speciale luierzakken. Deze luierzakken
kunnen vanaf 1 juni gratis worden opgehaald op de volgende locaties:
• op de milieustraat,
• in de stadswinkel (Boscotondo),
• bij het stadskantoor, balie ‘t Cour.
Voor het ophalen van luierzakken is het niet nodig om een afspraak te maken.

Inzameling luiers bij kinderdagverblijven
Het opstarten van luierinzameling bij kinderdagverblijven heeft een langere
doorlooptijd dan het plaatsen van een luiercontainer op de milieustraat. In een
eerste verkenning heeft een aantal grote kinderdagverblijven aangegeven positief
te staan tegenover luierinzameling bij hun locaties. Op dit moment vinden
gesprekken plaats met de kinderdagverblijven over hun eventuele deelname en
de verdere uitwerking daarvan. Inwoners ontvangen meer informatie zodra er
meer duidelijkheid is over de inzameling bij de kinderdagverblijven.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Neem dan contact op via het algemene telefoonnummer van de gemeente
Helmond: 14 0492. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30
tot 17.00 uur.

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)

Projectlocatie:
Baroniehof 194
Grasbeemd 1
Europaweg 95
Scheerderhof 100

Datum indiening:
08-04-2021
09-04-2021
06-04-2021
07-04-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten garage/hobbyruimte
5928687
vergroten bedrijfspand
5869053
aanvraag reclamebord
5973395
uitbreiden stal naar dubbele garage
5969407

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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
HELMOND e.o.
27-05-2021 Veldronde Tourclub Stiphout
		 (14 november 2021)

Registratienr.:
2021-00377

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.

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Karperlaan 29

Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
27-05-2021 Plaatsen dakkapel (voorzijde)
6005587

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Bruhezerweg 11

Projectomschrijving:		
Nr. Omgevingsloket:
vergroten slaapkamer en maken berging, washok en carport
5715779

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
Senzer

Locatie
Omschrijving melding
Zandstraat 41 Het oprichten van een hoveniersbedrijf

• 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

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)

Vastgesteld bestemmingsplan SBC De Braak-Zwembad

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 25 mei 2021 het bestemmingsplan “SBC
De Braak-Zwembad” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 juni 2021
gedurende zes weken ter inzage.

Naam en voorletter(s)		
Altunel, J. 		
Hoogenboom, V.C.A.		
Lafatan, U.		
Dlugosz, K.R.		
Geel van, R.W.J.		

Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en
via de link op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1100BP190063-2000. Wij adviseren u dit bestemmingsplan 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 tel. 14-0492. De digitale versie van
www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Geboortedatum		
14-09-1999
27-03-1966
06-06-1987
12-03-1988
02-08-1991

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)
Alici, Y.		
Kulakowski, K.		
Elmoussaoui, Y.		
Altunel, H.		
Abdiqadir, F.		
Verberne, G.AM.		
Klokgieter, G.		
Saïdi, M.		
Dooren van, J.M.E.		
Killinc, O.A.		

Geboortedatum		
27-03-1995
21-03-1993
04-03-1984
31-08-1977
01-07-1990
17-03-1996
14-06-1972
09-01-1991
15-08-1966
20-05-2000

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.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:
Baroniehof 212

Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
27-05-2021
brandveilig gebruik
5603647

Beroepschrift indienen
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning 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.
Voorlopige voorziening aanvragen
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 meer 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.

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: Zuid Koninginnewal t.h.v. Beugelsplein 2 (locatiecode AA079409686)
Melder: Enexis Netbeheer B.V.
Datum ontvangst: 12 mei 2021

• 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

Sportpark De Braak ondergaat momenteel een grootschalige vernieuwingsslag. Een belangrijk
onderdeel hiervan is de bouw van een modern gemeentelijk zwembad. De gemeenteraad heeft
besloten de locatie waar momenteel “Con Brio” is gevestigd, aan te wijzen als de locatie waar
het zwembad zal worden gebouwd.

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening aanvragen
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 4 juni 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 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 ook 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 er een beslissing
is genomen over het verzoek.

Wet bodembescherming (Wbb)
Definitief besluit ingevolge artikel 29 en 37 Wbb. De gemeente Helmond heeft onderzoek
gedaan naar de ernst en omvang van de bodemverontreiniging die is ontstaan op de locatie
Grasbeemd 10 te Helmond (locatiecode AA079408991).
Het college van B&W heeft het volgende besloten:
1. Op het bedrijfsterrein gelegen aan de Grasbeemd 10, kadastraal bekend gemeente Helmond,
sectie R, nr. 187, is een geval van ernstige bodemverontreiniging met PFAS ontstaan.
2. De mogelijke verspreiding van de verontreiniging leidt tot zodanige risico’s voor mens, plant
of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.
3. Het uiterste tijdstip van indienen van het saneringsplan, zoals bedoeld in artikel 39 van de
Wbb, is 6 maanden na onherroepelijk worden van dit besluit.
4. Met de uitvoering van de sanering moet zijn gestart binnen 1 jaar na onherroepelijk worden
van dit besluit.
5. Gewassen die zijn geteeld op de percelen kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie
R, nummers 232 en 218 gelegen aan de Grasbeemd, mogen niet worden afgevoerd van die
percelen.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Het definitief besluit en de
daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 3 juni 2021 zes weken ter inzage bij cluster
Milieu op het tijdelijk Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is alleen
mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492 (vraag naar Cluster Milieu).
Beroepschrift indienen
U kunt in beroep gaan tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Het
beroepschrift dient te worden gericht aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag of digitaal via de website
digitaalloket.raadvanstate.nl. Door middel van een verzoek om voorlopige voorziening aan de
Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, kan worden
verhinderd dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd.

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

3 juni 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.

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

