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• 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

Haal in oktober gratis compost op bij de 
milieustraat
Net de tuin aan het verbouwen? Heeft u een eigen moestuin? Of bent u 
gek op tuinieren? Kom dan binnenkort langs op de milieustraat. In oktober 
is het namelijk compostmaand. Dit betekent dat u de hele maand gratis 
compost kunt ophalen bij de milieustraat in Helmond. Maak een afspraak en 
neem een schop, zak of eventueel aanhangwagen mee zodat u het zelf kunt 
inladen. U mag tot één volle aanhangwagen per keer meenemen.

Groente, Fruit, Tuinafval en Etensresten
Ons (GFT+E) is niet zomaar vies stinkend afval waar we vanaf willen. Onze 
etensresten en tuinafval wordt binnen 12 dagen omgezet naar compost. Dat 
compost belandt dan weer op de landbouwgronden of misschien wel in uw tuin. 
Deze natuurlijke bodemverbeteraar zorgt ervoor dat al uw planten en bloemen 
gezond kunnen groeien. Compost zit namelijk boordevol voedingstoffen en houdt 
vocht vast, waardoor u in droge periodes de tuin minder vaak hoeft te besproeien.  

Komt u gratis compost ophalen bij de milieustraat? 
Maak vooraf een afspraak via www.helmond.nl/afspraak of bel naar 14 0492. De 
milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond. De openingstijden zijn: 

maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur en zaterdag 8.30 – 16.00 uur.

Podiumbijeenkomst over het tegengaan van 
tweedeling in Helmond 
Op dinsdag 5 oktober organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst. 
Deskundige sprekers informeren hen over het tegengaan van sociale 
tweedeling in Helmond. Dit webinar start om 20.00 uur en we sluiten rond 
21.20 uur af. U kunt het webinar live volgen via internet. 

Wat houdt sociale tweedeling in?
In sommige Helmondse wijken leven mensen zeven jaar korter dan in andere 
wijken. Dat heeft niet alleen te maken met het hebben van een gezonde 
leefstijl, maar óók met zaken als welzijn, wonen, stress, inkomen, werk en 
vrijetijdsbesteding. En al die factoren hebben weer invloed op elkaar. Zo lopen 
schulden en stress vaak hand in hand. Dat heeft allerlei gevolgen op het werk, 
zoals een hoger ziekteverzuim. Maar ook de thuissituatie heeft eronder te lijden; 
denk bijvoorbeeld aan een verhoogd risico op huiselijk geweld. De uiteindelijke 
maatschappelijke kostprijs van die sociale tweedeling is gigantisch. De oplossing 
ervan is echter niet zo simpel te vinden.  

Welke rol spelen professionals hierin? Hoe helpen we mensen nu echt 
om zelfstandig verder te komen? Hoe werken overheid, bedrijfsleven en 
maatschappelijke instanties hierin samen? Waar moeten we op inzetten en wat 
moeten we vooral laten? En welke rol kan de gemeenteraad hierin spelen? 

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma start met een toelichting op de stappen die de komende tijd 
genomen worden door Katelijn Lukassen, Strateeg Sociaal Domein gemeente 
Helmond. Vervolgens geeft de algemeen directeur van Senzer, Marion van Limpt, 
inzicht in de lokale problematiek en samenwerking in de stad. Pieter Hilhorst 
(politicoloog, publicist en actieonderzoeker) zal inzicht geven in de problematiek 
en de effectiviteit van bestaande maatregelen m.b.t. het gedrag van mensen. 
Waarom leiden de tot op heden genomen maatregelen niet tot ander gedrag? 
Tot slot zal Thijs van den Enden, Actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke 
Waarden, inzicht geven in welke rol de professionals spelen binnen het sociaal 
domein én de oplossing hierin.  

Webinar volgen en vragen stellen
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 YouTube:  
https://youtu.be/IKKVl9wZips. 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 5 oktober. 

Energiekaravaan in oktober 
Helmond, samen werken aan een duurzame toekomst 

Samen met onze inwoners bouwt Helmond aan een duurzame, innovatieve 
en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken 
en verblijven is. Om dit te bereiken, zetten we niet alleen in op het 
besparen van energie maar ook het gebruik van andere, meer duurzame, 
vormen van energie. De overgang van gas naar andere duurzame bronnen 
is daarin een belangrijk onderdeel. U kunt daar zelf ook aan bijdragen. 
Tijdens de energiekaravaan gaan we daarover graag met u in gesprek. De 
energiekaravaan is een samenwerking tussen de gemeente Helmond en 
Energiehuis Slim Wonen. 

Bezoek onze energiekaravaan
Bij de energiekaravaan kunt u in gesprek gaan met energiecoaches. Kom 
vrijblijvend langs om informatie op te halen, een gesprek te voeren, ideeën op te 
doen of uw ideeën met ons te delen. U bent van harte welkom. Op 18 september 
ging de karavaan van start. Wethouder Harijgens was aanwezig en ging in 
gesprek met belangstellenden. In de afgelopen weken stond de energiekaravaan 
al in de wijken Suytkade, Annabuurt, Overspoor en Rijpelberg.

In oktober staat de karavaan van 12.00 – 15.00 uur in deze buurten:

Datum Buurt/Wijk Locatie/standplaats
2-3 okt Eeuwsels en Binderen Winkelcentrum De Bus 
9 okt Centrum, Stationsgebied Weekmarkt Helmond centrum
21-22 okt Brouwhuis en Brouwhuis-Oost Winkelcentrum Brouwhorst
23-24 okt Leonardusbuurt  ‘t Huukske

Tien buurten in Helmond
Het voorbereiden van woningen om in de toekomst aardgasvrij te kunnen 
wonen gebeurt stapsgewijs. In de komende tien jaar gaan we aan de slag in tien 
buurten. Deze buurten zijn gekozen, omdat er al initiatieven of projecten lopen. 
Bijvoorbeeld vanuit de gemeente, inwoners, corporaties of de eigenaar van het 
bestaande warmtenet. De andere buurten zijn later aan de beurt. Maar iedereen 
kan natuurlijk al wel zelf aan de slag met energie besparen. Alle nieuwbouw 
wordt sowieso aardgasvrij. 

Meer info: www.allelichtenopgroen.nl en www.energiehuisslimwonen.nl.

Bekendmakingen

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

De Kromme Geer 38 20-09-2021 uitbreiden woning 6225945

 Rhulenhofweide 12 22-09-2021 plaatsen veranda, tuinhuisje 6343577 

en zonnepanelen (achterzijde) 

 Varenschut 18 24-09-2021 vergroten bedrijfshal 6163339

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

Kaldersedijk 2 03-08-2021 wijzigen uitweg  6291521

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

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

Kasteelplein 1 - 22-09-2021    Blaasfestijn Centrum Helmond 2021-00513 

Kasteeltuin (26 september 2021) 

Kastanjehoutstraat 3              23-09-2021 Wandeltocht Adventure Store  2021-00635 

- Omgeving Helmond (3 oktober 2021) 

van der Brugghenstraat 41   24-09-2021  Xmas Sing Along (17 december 2021) 2021-00330

Bezwaar maken 

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.



Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

                                                legging vanaf:   

Kasteel- Traverse  01-10-2021 brandveilig gebruik 6248451

(Studio 5701) 
 
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, Binnen Parallelweg 44 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 

Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

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

Lobbenhoeve 15 17-09-2021 oprichten woning kavel s71  6379853

Dr. Knippenberghof 62 20-09-2021 oprichten dakkapel (achterzijde) 6383947

Adonislaan 2-6-10-16-46-49 20-09-2021 renovatie 123 woningen in de  6383831 

-53-55-56-58-65-71-74-78-90-91-92/  planetenbuurt   

 Astronautenlaan 98-120-154-156-158-160-162-164-200 / Callistopad 1-3-7-11-13-20 / 

Jupiterlaan 1-3-5-9-10 / Mercuriuslaan 38-40-44-50-52-54  

Hoofdstraat 115B 21-09-2021 kamerverhuur bestaand pand 6382041

Pastoor van Elswijkstraat 32 22-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan 6390585

   (kamerbewoning)  

Elsdonk 3 22-09-2021 uitbreiden bestaande garage/berging 6386307

Boerhaavelaan 5 22-09-2021 plaatsen overkapping  6388399

Kanaaldijk NO t.h.v. Oranjekade 27-09-2021 kappen 2 bomen  6397901

Mierloseweg 313 24-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6395845

   (kamerbewoning)  

Liverdonk kavel L89 24-09-2021 oprichten woning met uitweg 6270081 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting  Locatie Omschrijving melding
Verhoeven Tuinhout en Steengoed           Kanaaldijk Z.W. 3        het bouwen van een opslagloods
 

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 

Veldkamp, S.M. 23-10-1995

Dellios, I.                       26-09-1966

Mierlo van, M.                       21-08-2000

Bogaard van den, M.H.M.                       08-06-1981

Kennisgeving wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om 

een eerder genomen besluit maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer in te trekken.

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater voor Domino’s Pizza 

Helmond Brouwhorst, Brouwhorst 7 in Helmond.

Kennisgeving Wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Domino’s Pizza Helmond Overloop, Overloop 46B in Helmond. Het betreft 

maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.

 

 

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 

Nguyen, D.A. 19-04-1997

Mierlo van, M.C.W. 09-11-2001

Chiujdea, V. 06-05-1990

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. 

Vestiging wet voorkeursrecht gemeenten (artikel 4 Wvg) 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken op grond van artikel 7, lid 1, 

van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend, dat de raad ingevolge het bepaalde in 

artikel 4 Wvg op 28 september 2021 heeft besloten, 10 percelen, kadastraal bekend gemeente 

Helmond sectie S nummers 22, 71, 72, 170, 171, 172, 175, 177, 178 en 179, aan te wijzen als 

gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.  

 

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaar, wanneer deze de grond wenst te 

vervreemden, deze eerst aan de gemeente Helmond te koop dient aan te bieden. De eigenaar 

ontvangt een dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het 

besluit en gevolgen hiervan.   

Inzage 

Het besluit van de raad, samen met de bijbehorende bijlagen (waaronder: het kadastrale 

overzicht tekeningnummer 21.0175 en een lijst met daarop de aangewezen percelen, de 

namen van de eigenaren c.q. rechthebbenden en overige relevante gegevens), kunt u vanaf 

30 september 2021 bekijken op www.helmond.nl/voorkeursrecht. Er ligt vanaf 30 september 

2021 ook een papieren exemplaar ter inzage bij de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te 

Helmond. Om de stukken in te zien, kunt u een afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak 

of via het Klant Contact Centrum tel. 14-0492. 

Bezwaar maken en voorlopige voorziening 

Tegen het besluit staat bezwaar open bij de raad van de gemeente Helmond. Ingevolge de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes 

weken, ingaande de dag na dagtekening van deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen 

bij de gemeenteraad van de gemeente Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of digitaal 

via www.helmond.nl/bezwaar). Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, 

kan/kunnen ook op grond van artikel 8:81 Awb, de president van de Arrondissementsrechtbank 

te ’s-Hertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen. Mits onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

Meer informatie 

Voor meer inhoudelijke informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met mevrouw N. 

Oranje (afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, gemeente Helmond). Neem dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492.

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? Neem 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. Ook 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? Neem dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 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

Burgemeester en wethouders van Helmond 30 september 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




