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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

Online op de koffie bij de wethouder 
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. 

• Stiphout-Warande: donderdag 11 november van 19.30 tot 20.30 uur met 
 wethouder Van de Brug
• Dierdonk: woensdag 17 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg
• Helmond Noord: woensdag 17 november 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg
• Brouwhuis: donderdag 18 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Harijgens
• Rijpelberg: donderdag 18 november van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Harijgens 
• Helmond-Oost: maandag 22 november van 19.00 tot 20.00 uur met 
 wethouder De Vries
• Binnenstad: maandag 22 november van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 De Vries
• Mierlo-Hout: woensdag 24 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans 
• Centrum: maandag 13 december van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van de Brug

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. Woont u in een andere 
wijk? Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data. 

Regentonnenactie in november 
Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt, het gaat vaker harder regenen met 
overstromingen en ander overlast tot gevolg. Deze klimaatverandering vraagt 
om een andere aanpak van regenwater. Een regenton is een slimme aanpassing 
waarmee u eenvoudig schoon regenwater opvangt om dit, bijvoorbeeld voor 
uw tuin, te gebruiken. Door uw regenpijp af te koppelen van het riool helpt u 
mee om wateroverlast door overbelasting van het riool te voorkomen en om 
droogteschade te beperken.

Regentonnenactie 
De gemeente organiseert twee keer per jaar een regentonnenmaand. Als inwoner 
van Helmond krijgt u in die maanden € 30,- korting op de aankoop van een 
regenton. De eerste actie loopt van 1 t/m 30 november. De flyer met coupon is te 
downloaden op www.allelichtenopgroen.nl of ga naar een van de deelnemende 
partijen. Daar vindt u de flyer in de winkel, die u direct kan gebruiken. 

Deelnemende partijen
• Tuincentrum Coppelmans Helmond
• Boerenbond Helmond
• Gamma Helmond
• Praxis Helmond
• Karwei Helmond

maximaal
 20%

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

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt

Het stoken van hout in open haard 

of houtkachel is lekker warm en 

brengt gezelligheid in huis. Hout 

stoken kan ook overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt,

beperkt u geur- en gezondheids-

overlast voor uw omgeving en voor 

uzelf. 

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.

Gebruik hout met een 

vochtpercentage van 

maximaal 20%.

Gebruik onbehandeld 

en ongeverfd hout.

Stook niet als het windstil of 

mistig is. Voorkom daarmee 

dat de rook in uw tuin en bij 

de buren blijft hangen. Check 

daarom voor het stoken 

www.stookwijzer.nu

Steek het hout van bovenaf aan met 

aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 

luchttoevoer. Laat het hout 

niet smeulen.

Laat uw kachel minstens 

één keer per jaar vegen 

door een erkend vakman. 

Beperk het risico op een 

schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op 

www.helmond.nl/houtstoken



Vuurwerkoverlast? Meld het!
Vuurwerk afsteken mag alléén op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 
02.00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk verboden.

Ervaart u overlast door vuurwerk? Meld het! Dat kan handig via de speciale app 
Mobile alert (van Intergraph Corporation). De app is te downloaden via de App 
Store en Google Play. In de app geeft u aan op welke locatie u vuurwerk hoort of 
ziet. U kunt ook foto’s of filmbeelden toevoegen. Een melding doorgeven kan ook 
op onze website www.helmond.nl. 

Melden is belangrijk
Met uw melding brengen wij hotspots snel in beeld. Zo kunnen we gericht de 
overlast aanpakken. U ontvangt geen reactie op uw melding via de vuurwerkapp. 
U krijgt als u dit wenst wel een reactie op uw melding via het online formulier. 

Illegaal vuurwerk melden bij politie
Heeft u een vermoeden van opslag of handel in illegaal vuurwerk? Dit meldt u bij 
de politie, via telefoonnummer 0900-8844.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 16 november, 30 
november en 14 december. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De 
agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering 
te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Of mail naar gemeente@helmond.nl. Dan ontvangt u de agenda van de 
welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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

Liverdonk kavel L69   05-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6179735

kadastraal U7923 

Liverdonk kavel L 81 25-10-2021 oprichten woning 6258331

Schootense Dreef 1 25-10-2021 inpandige verbouwing/realisatie  6465861

  130 opslagunits 

Achterdijk 25 24-10-2021 aanvraag beperkte milieutoets 6465119

Kerkstraat 48 27-10-2021 oprichten extra woning 6473201

Engelseweg 179 28-10-2021 verbouw bestaand kantoor en oprichten  6474241

  vrachtwagenwerkplaats met kantoor 

Warandelaan 1 28-10-2021 maken uitweg 6454869

Rotsheide 7 30-10-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6480657

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

Wethouder Ebbenlaan  30-08-2021 wijzigen school naar 13 5935543

135 t/m 159 ( oneven )  wooneenheden en maken uitweg 

Hertelaan 21 25-10-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde woning) 6337125

Kanaaldijk N.O. 80 25-10-2021 Aanvraag kap bomen oranjekade  6415447

  kanaaldijk noordoost 

Betuwehof 95 26-10-2021 plaatsen erfafscheiding en poort 6261643

de Waart 94 26-10-2021 plaatsen overkapping  6208863

Nuenensedijk (één bord)  27-10-2021 plaatsing reclameborden 6441545

en Neervoortse Dreef (drie borden)   

Willemstraat 1 27-10-2021 vergroten woning 6113339

Willem Beringsplein 88,  27-10-2021 Werkzaamheden gemeentelijk monument 6201727

88A, 88B en 90 

Binnen Parallelweg 28-10-2021 Plaatsing tijdelijke overkapping voor  6295209

  scooters 

Gerstdijk 24 29-10-2021 plaatsen omvormerhokje en  6314663

  transformatorhuisje  

 

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

Kasteelplein 1 28-10-2021  Kasteel van Sinterklaas  2021-00680

  van 1-11 t/m 10-12-2021 

Piet Blomplein 29-10-2021  Reizende tentoonstelling  2021-00759

  ‘In twee Werelden | Molukkers in Nederland’ 

  (van 4-11 t/m 1-12-2021) 

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.

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

Cortenbachstraat 130 en  12-08-2021 verbouwen begane grond naar 6307869

130A, Mierloseweg 93A en   4 appartementen

3e Haagstraat 108A  

Binnen Parallelweg 4 03-09-2021 maken uitweg  6348325

Molenstraat 185,  01-07-2021 oprichten appartementen  6206653

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

Binnen Parallelweg 05-08-2021 plaatsing tijdelijke overkapping voor  6295209

  scooters 

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

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 

Gündüz, A. 20-05-1972

Mirea, I. 25-03-1960

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. 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

zij op 29 oktober 2021 een melding heeft ontvangen van Tritium Advies B.V. betreffende de 

wijziging van het bodemsaneringsplan voor de locatie die bekend staat als 

Kanaaldijk N.O. 72-74 (vml. Edah) - Oranjekade met locatiecode AA079403424. 

• 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



• 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

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  

Lentze, A. 09-05-1962

Harbouch, A. 21-09-1991

Szumyło, J. 13-03-1998

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de bestemmingsplannen:

1. Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat Oost

 Het plan maakt de realisatie van maximaal  78 nieuwbouwappartementen mogelijk. 

 De bestaande bebouwing, aan de parallelweg van de Europaweg, bestaande uit een 

 kantorencomplex en een detailhandelsvoorziening, zal worden gesloopt. 

2. ‘t Hout - Hoofdstraat - Pastoor Elsenstraat

 Dit plan betreft de bouw van een nieuw en groter (zorg)complex (Savant Alphonsus). 

 In totaal worden maximaal 57 woningen en 170 zorgwoningen met bijbehorende 

 maatschappelijke voorzieningen, kantoorruimte en parkeergelegenheid met dit 

 bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De huidige bebouwing in het plangebied 

 (het huidige zorgcentrum) zal worden gesloopt. De kapel blijft behouden.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

ligt. Dit maken we bekend via het Gemeenteblad, weekblad De Loop en op www.helmond.nl. 

Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen 

over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Ontwerp-omgevingsvergunning Kranenbroek ong te Helmond
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 woning. 

Inzage

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

4 november 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 te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 

Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge 

zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen,Team 

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

Ontwerp-omgevingsvergunning Kranenbroek ong te Helmond
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 II” ten behoeve van het oprichten van 52 tijdelijke woningen 

en 3 gezamenlijke gebouwen. 

Inzage

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

4 november 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 te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u 

richten aan: burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 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 via 

telefoonnummer 14-0492).

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Pets Place Boerenbond Retail Deltaweg 2 het wijzigen van de indeling

Verkeersmaatregelen (2) 
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 straat: Busserbeemden 1 (VKB 2121)

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. R. vd. Kuijlen 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? 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 november 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.

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Hoe?
Doosjes: alleen de strips. 
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier. 

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.


