
Kamerverhuur? Vraag vergunning aan!
Bent u eigenaar of huurder van een woning in Helmond en wilt u kamers 
verhuren? Wij noemen dit kamerbewoning. In de meeste gevallen mag er maar 
één huishouden op een adres wonen. Om kamerbewoning mogelijk te maken 
heeft u een omgevingsvergunning nodig. Op 8 september start een speciale 
uitgifteronde (tenderprocedure) voor kamerbewoning. Van 8 september tot en 
met 5 oktober kunt u een omgevingsvergunning voor 10 jaar aanvragen.

Als u meedoet met deze uitgifteronde is de kans dat voor uw pand toestemming 
wordt verleend groter dan wanneer u op een later moment toestemming vraagt. 
Wij verlenen namelijk geen medewerking aan kamerbewoning, als een pand 
binnen 100 meter van een eerder vergund kamerbewoningspand ligt. 

Voorwaarden en aanvraag indienen
Alle voorwaarden staan in de ‘Beleidsregel kamerbewoning gemeente Helmond 
2021’ op www.helmond.nl. Een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u digitaal 
aan via het Omgevingsloket (www.omgevinsgloket.nl). Bereid uw aanvraag goed 
voor. 

Omgevingsvergunning verplicht
In de meeste gevallen geldt dat u zonder omgevingsvergunning geen kamers 
mag verhuren. Wij letten hier de komende tijd extra goed op. 

Bekendmakingen
 

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

Sectie U, nrs 2298 en 4516  23-07-2021 oprichten 52 tijdelijke woningen 6243153

(Kranenbroek)  en 3 gezamenlijke gebouwen 

Engelseweg 196 23-07-2021 wijziging voorgevel 6267797

Kavelaarsstraat 2C 26-07-2021 oprichten berging 6272333

Torenstraat 26-07-2021 oprichten 35 appartementen  6260577

Nemerlaerhof 72 27-07-2021 kappen houtopstanden 6272237

Hortsedijk 19 27-07-2021 vervangen loods. 6274173

Mierloseweg 32B-32C /  27-07-2021 wijzigen van detailhandel naar woning, 6276133

Oranjelaan 1  splitsen woningen 

Indumaweg, Churchilllaan,  27-07-2021 maken uitweg 6197009

sectie F nr. 522 

Herenlaan 157 28-07-2021 wijzigen vloer vliering (constructief) 6277661

Heistraat 131-133 28-07-2021 wijzigen ingang bovenverdieping  6277893

  (voorzijde) 

Zoete Kers, Kavel 17,  28-07-2021 oprichten woning, maken uitweg 6277819

sectie L 3097 

Kaarderhof 22 28-07-2021 plaatsen erfafscheiding 6278919

De Hoefkens, 2, 4, 6 28-07-2021 uitbreiden bedrijfsverzamelgebouw,  6072771

  fase 4 

Willem Beringplein 76 t/m 96 28-07-2021 werkzaamheden gemeentelijk  6201727

  monument 

Sportveld achterzijde  29-07-2021 tijdelijke testlocatie GGD COVID-19 50668137

Sporthal de Braak 

Ganzewinkel, sectie U 6531 29-07-2021 oprichten woning, maken uitweg 6280003

Kerkpaadje 1 29-07-2021 transformeren pand naar woning 6233105

Geldropseweg 1 29-07-2021 vergroten woning 6282657

Oranjekade Blok J 30-07-2021 wijziging blok j van 4 woningen naar  6270991

  8 appartementen 

Oranjekade Blok F 30-07-2021 oprichten 18 appartementen 6279643

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Uiverlaan 62 15-02-2021 afwijking bestemmingsplan  5826995

  t.b.v. begeleid wonen 

Uiverlaan 100 20-02-2021 afwijking bestemmingsplan  5826363

  t.b.v. begeleid wonen

Dit is op 26 juli 2021 bekend gemaakt aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen binnen zes 

weken na de bekendmaking aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

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

‘Hendigheidjes’ 
van de afvalcoaches

Ze beginnen al bekende gezichten te worden in Helmond: afvalcoaches Monique 
en Yvette. Met raad en daad staan ze inwoners van Helmond bij met het goed 
scheiden van afval. Deze zomer delen ze een aantal ‘hendigheidjes’; tips om uw 
afval goed te scheiden én geld te besparen. Dus… doe er uw voordeel mee! 

‘Wat moet nu waar?’ Die vraag krijgen wij als afvalcoach regelmatig. Begrijpelijk, 
want er zijn ook veel verschillende soorten afval. Iedere afvalsoort wordt anders 
verwerkt en heeft dus een eigen plekje. Neem bijvoorbeeld een vieze pizzadoos. 
De doos is gemaakt van papier.... en toch hoort het bij het restafval. Snapt u het
nog? Wanneer papier vervuild is met etensresten kan het namelijk niet 
gerecycled worden. Dat is zonde. Als we ons afval op de juiste manier scheiden 
kan er iets nieuws van gemaakt worden. 
Zo is de cirkel weer rond! 

Hoe goed scheidt u uw afval? 
Test uw kennis, speel de afval game op 
www.eenafvalheldbespaartgeld.nl en daag uw buren 
en vrienden uit!

Meer informatie
Twijfelt u toch nog over welk afval nu waar in moet? Of wilt u meer weten over 
verwarrende verpakkingen? Raadpleeg dan de afvalscheidingswijzer van Milieu 
Centraal op www.afvalscheidingswijzer.nl of maak een afspraak met ons via 
14 0492.

Succes! 
Yvette en Monique 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 24 augustus, 7 september 
en 21 september. 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.

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



Kennisgeving melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (1)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Jansen Infra B.V. voor de 

locatie Kanaaldijk N.O. 82-84 voor de duur van maximaal 6 dagen gedurende de periode van 

2 augustus 2021 tot en met 10 september 2021.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met mevrouw J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via 

(088) 3690 369.

Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan 

zijn de vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Koninklijke 

Textielfabrieken J.A. Raymakers & Co. aan de Kanaaldijk N.W. 61 in Helmond ambtshalve te 

wijzigen. De wijziging heeft betrekking op voorschriften voor energiebesparing.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

6 augustus 2021 tot en met 16 september ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1 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. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 

088-3690455

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

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.

• 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

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

Elsdonk 28 27-07-2021 vergroten woning 6110193

Brasemlaan 32 27-07-2021 realiseren buitenberging en  6028859

  terrasoverkapping 

Wolfstraat 136 28-07-2021 strijdig gebruik  50567058

Scheepsboulevard 1 29-07-2021 plaatsen gevelreclame 6094963

Valkenhorstlaan 10 29-07-2021 oprichten blokhut 6209757

Sportveld achterzijde  29-07-2021 tijdelijke testlocatie GGD COVID-19 50668137

Sporthal de Braak 

Grasbeemd 1 30-07-2021 vergroten bedrijfspand 5869053

Milieu
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer maatwerkvoorschriften vast te stellen voor 

Next Level Helmond 2 B.V., Rietbeemdweg 3 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften 

voor het aspect geluid.

Bezwaar maken

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (29 juli 2021) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend bij: burgemeester en wethouders van Helmond, 

t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal 

via www.helmond.nl/bezwaar. 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.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige 

voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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  

Rouam, H.  26-03-1987

Dede, E.  04-01-1995

Suszek, J.  07-02-1976

Savins, R.  20-06-1977

Snyers, S.G.  02-02-1977

Mensing, A.W.M.  09-10-1979

Schaijk van, J.L.  17-08-1999

Goldan, E.G.  12-06-1983

Moćko. T.  13-12-1987

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 

Diaconu, A.I. 05-04-1984

Plutka, E. 02-04-1983

Scheffer, F.W.T. 28-07-2021

Timmermans, M.W.A. 20-04-1972

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. 

Burgemeester en Wethouders van Helmond 5 augustus 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.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzeniettemakkelijk.nl


