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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

Inzameling kerstbomen: 
10 januari tot en met 14 januari
In de week van maandag 10 januari tot en met vrijdag 14 januari kunt u uw 
kerstboom aan de openbare weg aanbieden. Voer uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl om te zien op welke dag de inzameldienst de 
kerstbomen in uw straat ophaalt.

Zorg dat u hierbij voldoet aan de volgende voorwaarden:
• maximale lengte van de kerstboom 2,5 meter;
• aangeboden zonder versiering en pot;
• aangeboden aan de straat (openbare weg).

Woont u in hoogbouw of in De Veste? Zet uw kerstboom aan de openbare weg. 
Bij de Veste kan dat bijvoorbeeld op dezelfde plek als waar het PMD en het oud 
papier wordt opgehaald. Bied uw kerstboom niet in de verzamelvoorzieningen 
of binnenpleinen aan, want de inzamelwagen van de kerstbomen kan daar niet 
komen.

Verknal het niet! 
In Helmond is het vervoeren en afsteken van vuurwerk en carbid verboden. 
Ook tijdens de jaarwisseling. Verknal het niet, voor jezelf én voor een ander. 

Wie zich niet aan de regels houdt, loopt het risico op een strafblad en een fikse 
boete van €100,- tot €4350,- bij kopen, bezitten, vervoeren of afsteken van 
vuurwerk. Wie zich aan de regels houdt helpt te voorkomen dat de druk op de 
zorg en hulpverleners te hoog wordt en voorkomt overlast in de omgeving bij 
buren en hun huisdieren. 

Meer informatie: www.helmond.nl/vuurwerk 

Vuurwerkoverlast melden
Vuurwerkoverlast? Meld het bij ons. Bij spoed of een levensbedreigende situatie 
belt u altijd 112.

• U kunt vuurwerkoverlast melden via de vuurwerkapp Mobile Alert 
 (van Intergraph Corporation). 
• Ook kunt u een melding maken van vuurwerkoverlast op onze website via 
 www.helmond.nl/melding. 
• U kunt ook een anonieme melding doen via de website van Meld Misdaad 
 Anoniem of telefonisch via 0800-7000.

Kijk ook op www.helmond.nl/vuurwerk.

Openingstijden gemeente, milieustraat en 
afvalinzameling rond de jaarwisseling 
Vanwege de jaarwisseling zijn er een aantal wijzigingen in de dienstverlening. 
In dit bericht vindt u een overzicht van de bijzonderheden.

Openingstijden Stadswinkel
Op 31 december (Oudjaarsdag) is de Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark 
1) open op de standaard openingstijden, van 09.00 tot 16.00 uur. Een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs kunt u zonder afspraak ophalen. Voor alle andere 
producten werkt de Stadswinkel alleen op afspraak. Maak dan een afspraak via  
www.helmond.nl/afspraak. 

Openingstijden Zorg & Ondersteuning
Op vrijdag 31 december (Oudjaarsdag) zijn de balies van Zorg & Ondersteuning 
(Zandstraat 94) gesloten. 

Openingstijden Milieustraat  
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 in Helmond is gesloten op:
• vrijdag 31 december vanaf 15.30 uur;
• zaterdag 1 januari 2021.

Afvalinzameling op Oudjaarsdag gaat door 
Is uw ophaaldag van het huisvuil standaard op vrijdag? De afvalinzamelaar haalt 
ook op vrijdag 31 december (Oudjaarsdag) uw huisvuil op. Bekijk uw persoonlijke 
afvalkalender via DeAfvalApp of download DeAfvalApp op uw smartphone of 
tablet. Zo mist u nooit een ophaaldag!

Vanaf 5 januari 2022 kunnen gedupeerde 
ouders van de toeslagaffaire hun private 
schulden indienen bij SBN 
Slachtoffers van de kinderopvang toeslagaffaire hebben op 16 december 2021 
een brief ontvangen van de Belastingdienst. Het gaat om de slachtoffers waarvan 
de pauzeknop (moratorium) op 12 februari 2022 eindigt. In deze brief worden 
zij gevraagd om vanaf 5 januari 2022 hun openstaande private schulden en 
achterstallige betalingen in te dienen bij het online loket van SBN via 
www.sbn.nl. Dit zijn schulden bij andere organisaties dan de overheid. Dit zijn 
bijvoorbeeld schulden die u bij de bank heeft, een postorderbedrijf als Bol.
com, een niet betaalde tandartsrekening of andere ziektekosten en/of een 
huurachterstand bij een verhuurder. Het gaat om schulden die zijn vastgelegd, 
dus niet schulden bij familie en/of vrienden. 
 
Waar kunt u uw private schulden indienen? 
Vanaf 5 januari 2022 kunt u uw private schulden online indienen via www.sbn.nl. 
Vindt u het lastig om dit online in te vullen? Dan is het vanaf 5 januari 2022 ook 
mogelijk om een schuldenformulier te downloaden via www.sbn.nl, zodat u de 
schuldenlijst per post kunt indienen.   
 
Wat kunt u als gedupeerde ouder doen? 
U kunt alvast beginnen met het verzamelen van alle documenten van uw 
openstaande private schulden en achterstallige betalingen. Op deze manier kunt 
u vanaf 5 januari 2022 uw private schuldenlijst snel indienen. Denk aan: facturen, 
bonnetjes of aanmaningen. 
 
Hulp nodig of meer weten? 
U kunt ondersteuning krijgen bij: 
• het verzamelen van uw private schulden. 
• het invullen van een private schuldenlijstformulier.
 
U kunt voor ondersteuning contact opnemen met het serviceteam van SBN. 
Kijk voor contactgegevens op www.sbn.nl. Of neem contact op met de gemeente 
via zorgpoort@helmond.nl of door te bellen naar 14-0492 (optie 2). 



Geen nieuwjaarsbijeenkomst, 
wel nieuwjaarsboodschap  
Traditiegetrouw trapt de gemeente Helmond het nieuwe jaar af met de 
nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners en relaties. Dat was ook het plan voor 
2022, maar vanwege de ontwikkelingen rondom corona en de invloed hiervan 
op de voorbereidingen, is besloten om de nieuwjaarsbijeenkomst niet door te 
laten gaan.  

Nieuwjaarsboodschap burgemeester Blanksma
Op 1 januari om 20.00 uur zendt DitisHelmond live op tv en radio de 
nieuwjaarsboodschap uit. Burgemeester Blanksma blikt terug op afgelopen 
jaar en kijkt vooruit naar het nieuwe jaar. Ook maken we bekend aan wie de 
Stimuleringsprijs 2022 wordt toegekend. Direct na de uitzending kunt u de 
nieuwjaarsboodschap ook (terug)kijken op de website en social media kanalen 
van de gemeente. 

Online op de koffie bij de wethouder in 
januari 
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 12 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans.
• Dierdonk en Helmond-Noord: woensdag 19 november van 19.00 tot 20.00 uur 
 met wethouder Van den Waardenburg. 
• Helmond-West: donderdag 20 januari van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk. 
• Brandevoort: donderdag 20 januari van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk.
• Centrum: maandag 24 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Van de Brug.
• Stiphout-Warande: donderdag 27 januari van 19.30 tot 20.30 uur met 
 wethouder Van de Brug.
• Brouwhuis en Rijpelberg: donderdag 27 januari van 19.00 tot 20.00 uur met 
 wethouder Harijgens.
• Binnenstad en Helmond-Oost: maandag 31 januari van 19.00 tot 20.00 uur 
 met wethouder De Vries. 

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 tot 17.00 uur (op de 
werkdag voorafgaand aan het spreekuur) aanmelden. 

Bekendmakingen
 

RECTIFICATIE: omgevingsvergunning Kaldersedijk 3B  
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 “Brandevoort – Kaldersedijk 3” ten behoeve van het oprichten van 

een woning op locatie Kaldersedijk 3B.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 23 december 

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.

 

Beroepschrift indienen 

Gedurende zes weken, met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, bestaat 

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

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. 

Er kan geen beroep meer 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.

• 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

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 

Bambino. G.L. 16-01-1997

Pîrnău, S 14-03-1997

Aris, H. 09-04-1979

Salafi, M. 12-02-2001

Zienswijzen indienen

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. 

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  

Hafkamp, L. 21-06-1996

Niehot, F.H.M. 25-09-1972

Paulavičius, V. 13-05-1986

Oulaïdi, S. 07-01-1995

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

Veselinovic, A. 01-11-1977

Hertogs, D.G.A. 20-04-1997

Tănasie, I 16-04-1972

Piechurski, M.T. 12-11-1989

Blăgoiu, M.A. 07-08-1978

Konukseven, M. 16-02-1990

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

Watermolenwal 11 -  20-12-2021  Festival d’n Ouwe Sok 2021-00790

Piet Blomplein  (1 t/m 3 april 2022)  

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

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

Rotsheide 10 17-12-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6598655

Vleutendonk 8 20-12-2021 oprichten woning 6580175

Elandlaan 5 20-12-2021 verwijderen voordeur, plaatsen kozijn 6600357

Vlierdensedijk 93 18-12-2021 plaatsen overkapping 6598779

Roggedijk 4 19-12-2021 aanpassing gasverbruik 6599301

Elbeplantsoen 20-12-2021 aanleggen 6 inritten 6602867

Rosendaeldreef 5 20-12-2021 plaatsen van een dakkapel aan de  6601911

  voorzijde.  

Eechofstraat 8 22-12-2021 vervangen houten kozijnen in kunststof 6607673

Heiakker, fase 4 21-12-2021 oprichten 22 appartementen 6266807

Kanaaldijk Zuid-West  23-12-2021 strijdig gebruik, verplaatsen sluis 8 5974581

(nabij Lungendonk 1) 

De Veste Cluster 22 - sectie U,  23-12-2021 oprichten 36 koop- en 9 huurwoningen 6542511

nummer 5595 



• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond 30 december 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.

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

Haverdijk 11 20-12-2021 verlenging gebruik vaccinatie locatie 6581593

Steenweg 17 20-12-2021 maken loggia/buitenruimte 6222661

Molenstraat 185,  20-12-2021 oprichten 17 appartementen 6206653

185A t/m 185H, 185J t/m 185N, 185P, 185R, 187 

Haaglaan 35 /  21-12-2021 renovatie 16 woningen  6483609

Markiesstraat 1 / 1e Haagstraat 7 t/m 35 (oneven) 

Kromme Haagdijk 62 21-12-2021 oprichten carport 6514537

Schutsboom 6 21-12-2021 oprichten woning en maken uitweg 6209045

Wolfstraat 34 22-12-2021 realisering appartement 6273081

Kanaaldijk N.W. 49 20-12-2021 vestigen restaurant 6220757

Martinalidonk 27 22-12-2021 oprichten woning en maken uitweg 6258331

Noord Koninginnewal 4 22-12-2021 plaatsen geldautomaat 6498329

Mierloseweg 32B-32C /  22-12-2021 wijzigen winkel in appartement 6525991

Oranjelaan 1 

Vossenbeemd 107 23-12-2021 plaatsen erfafscheiding en poorten 6552645

Kerkstraat 48A-48 -  23-12-2021 oprichten extra woning 6473201

Vleeschhouwerijsteeg 2 

Van Heijnsbergenstraat 11 24-12-2021 gewijzigde verbouwing woning 6557247

Markt 49A-51 24-12-2021 oprichten studio’s 6111561

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

     Datum verzending

TV Carolus horeca St. Antoniusstraat 10 Alcoholwetvergunning 50812885/

20-12-2021

Meer informatie 

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

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

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

Hoofdstraat 124, 126 en  07-09-2021 Transformeren bedrijfswoning en 6354061

126A  winkel naar een woning en 2 appartementen  

  (inclusief hogere waarde besluit)  

Kerkstraat 48A-48 -  27-10-2021 oprichten extra woning  6473201

Vleeschhouwerijsteeg 2 

Bindersestraat,  05-11-2021 oprichten Zorgcomplex “Huize D’n Herd”  5518947

Sectie I 1761, 2,37,2005 

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

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.


