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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 geplande digitale wijkspreekuren.
Geplande digitale wijkspreekuren
• Rijpelberg: donderdag 11 februari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder
Maas;
• Brouwhuis: donderdag 11 februari van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder
Maas;
• Helmond-West: donderdag 11 februari van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder
Van Dijk;
• Brandevoort: donderdag 11 februari van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder
Van Dijk.
Woont u in een andere wijk? Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de
gaten voor nieuwe data.
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? 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 een dag voor het spreekuur tot 17.00 uur
aanmelden.

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

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Ansemhoek 1
02-12-2020 bouwen bouwwerk en erf		 of perceelafscheiding
Breedijk 1B en 1C
10-12-2020 oprichten 2 bedrijfshallen
Binnen Parallelweg 4
09-11-2020 wijzigen gevel

Nr. Omgevingsloket:
5643481
5664767
5585125

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. De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele
bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons college over de plannen heeft beslist.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging:
Projectomschrijving:
Zuid Koninginnewal 9,
26-01-2021 oprichten 4 stadswoningen
9A, 11 en 13

Nr. Omgevingsloket:
4370427

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen 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. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan 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.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van
Naam inrichting
Toyota Helmond B.V.

Locatie
Varenschut 5

Omschrijving melding
Het plaatsen van een washal voor
het reinigen van de eigen auto’s.

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.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Wethouder Ebbenlaan 30
28-01-2021 Tijdelijk inrichten Sporthal De Braak als 5778905
locatie voor toediening vaccin covid-19.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Bachlaan 2
25-01-2021
Mierloseweg 86J
26-01-2021
Kluisstraat 12A
26-01-2021
Zonnedauwsingel 20
27-01-2021
Venstraat 12
27-01-2021
Nassaustraat 19
29-01-2021
Beemweg (ong) sectie F 242 29-01-2021
Wethouder Ebbenlaan 30 01-02-2021
		

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verhogen aanbouw
5746005
wijzigen winkel naar appartementen
5633519
wijzigen begane grond en splitsen woning 5661343
realiseren carport
5709797
plaatsen dakkapel (achterzijde)
5576987
maken uitweg
5749991
plaatsen keerwanden
5492945
Tijdelijk inrichten Sporthal De Braak als
5778905
locatie voor toediening vaccin covid-19.

Geslachtsnaam en voorletter(s)
Malinowski, D.		
Szulc, D.P.		
Fernandes Cristo, F.A.		
Bytnar, T.		
Lakatosoca, Z.		
Maciula, W.		

Geboortedatum		
05-10-1971
27-06-1972
19-07-1993
12-07-1963
08-05-1963
10-10-1969

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s
met ge-bruik van de laadpaal in de volgende straat: Diepenbroeksingel (VKB 2101).
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien
op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen
met dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Bezemheide 10

Projectomschrijving:
Maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
5680779

• 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

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 en dergelijke.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Beks, D.F.G. 		

Geboortedatum		
01-07-1997

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, 5700AZ 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 te voren telefonisch een afspraak te
maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken
is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een
definitief besluit genomen.

• 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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

4 februari 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

