
Sluiting gemeente & afvalinzameling op 13 en 
14 mei   

Op donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 14 mei zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt de 
gemeente op deze dagen telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven van 
een melding, het maken van een afspraak of het online aanvragen van een 
product kunt u terecht op www.helmond.nl.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op donderdag 13 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is donderdag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Hemelvaartsdag: gesloten
• Vrijdag 14 mei open van 10.00 tot 17.00 uur (de dag na Hemelvaart)
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar 
www.helmond.nl/afspraak. 

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 onderstaande digitale wijkspreekuren.

• Dierdonk: woensdag 19 mei van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder Van den
Waardenburg;

• Helmond-Noord: woensdag 19 mei van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder
Van den Waardenburg;

• Stiphout-Warande: donderdag 27 mei van 19.30 tot 20.30 uur met
wethouder Van de Brug;

• Centrum: maandag 31 mei 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 een werkdag voor
het spreekuur tot 17.00 uur aanmelden. Woont u in een andere wijk? Houd dan
www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data.

   Afvalinzameling

Hulp nodig bij afval scheiden? Maak een
afspraak met de afvalcoach

Zit uw restafvalcontainer nog steeds snel vol? Wilt u uw afval beter scheiden, 
maar weet u niet hoe? Vraag dan hulp aan de afvalcoach.

De afvalcoach bespreekt samen met u hoe u uw afval nog beter kunt scheiden. 
De afvalcoach legt u uit welk afval in welke afvalbak hoort of waar u het mag 
laten.

Afspraak maken
U kunt vanaf nu (gratis) een afspraak maken met de afvalcoach via
www.helmond.nl/contact of bel tijdens openingstijden met het algemene 
nummer van de gemeente: 14 0492. Door corona kan de afvalcoach niet bij u 
thuis komen, maar krijgt u persoonlijk advies via de telefoon. 

Bekendmakingen

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

Egelantier 3 22-04-2021 interne verbouwing 6021111

Brasemlaan 32 23-04-2021 realiseren buitenberging en 6028859 

 terrasoverkapping 

Evertsenstraat 38 / 22-04-2021 vervangen trap 6027057

Tjerk Hiddesstraat 39 

Mierloseweg 86J 18-03-2021 plaatsen containerombouw 5921365

in de voortuin

Vossenbeemd 120 22-04-2021 vestigen detailhandel scooters (tijdelijk)  6025819

Molenstraat 169-171 26-04-2021 legaliseren woonstudio’s 6001749

Aarle-Rixtelseweg 63 27-04-2021 kappen acacia’s 6036875

Engelbrechthoek, kavel HZ10 26-04-2021 oprichten woning en maken uitweg 6033789

Elisabeth van den Boschlaan 4 25-04-2021 plaatsen zonnepanelen op de zijgevel 6032497

Jacob van Wassenaerstraat 38 24-04-2021 vervangen raamkozijnen 5920797

Kloosterstraat 29 23-04-2021 vervangen garagedeur door pui 5454371

De Groene Loper, Zoete Kers,  27-04-2021 oprichten woning en maken uitweg 5610929

kavel 45/A3

Veestraat 35A-35 28-04-2021 verbouwing 2 winkels naar 1 winkel 6040703

met 6 appartementen 

Eikendreef 47-51 28-04-2021 oprichten zorgappartementen 5593851

Lieshoutseweg 55D, kavel I 17-04-2021 wijzigen zijgevel rooilijn 6008425

Karperlaan 29 16-04-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6005587

de Lambertstraat 1 18-04-2021 maken vaste trap naar zolder. 5984905

Houtse Parallelweg 55 30-04-2021 vervangen/uitbreiden erfafscheiding 6046905

Elzehoutstraat 5 30-04-2021 oprichten overkapping 6046237

Laagveld 27 02-05-2021 oprichten carport 6046107

De Groene Punt, Sectie S  124 03-05-2021 plaatsen voetgangersbrug 6050873

de groene punt

de Zellen 6 02-05-2021 maken nieuw pad vanaf de voordeur 6049715

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

Binnen Parallelweg 58B 28-02-2021 realiseren 16e appartement
        en vergroten fietsenstalling 

5857051

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

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

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen? 

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



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. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum 

Ewalefoh, I.D. 28-02-1970

Quadt, H.W. 04-08-1967

Maksymowicz, D. 15-01-1987

Azarfane, A. 11-05-1999

Rullis, R. 15-09-1984

Wasyliszyn, A. 21-09-1986

Barabyai, A. 16-07-1992

Janssen, R.A.  22-12-1973

Bekendmaking aanwijzen panden als gemeentelijk monument 
Burgemeester en wethouders van Helmond hebben op 20 april 2021 besloten om, op grond 

van artikel 3 van de Erfgoedverordening Helmond 2011, de volgende panden aan te wijzen als 

gemeentelijk monument:

• Dorpsstraat 114

• Marktstraat 23-25

• Marktstraat 27

Bezwaar maken 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit een 

bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover op www.helmond.nl/bezwaar. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Centrum II – Kanaalzone-Oranjekade”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 10 december 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 61 dB ten 

gevolge van het Oostende en maximaal 55 dB ten gevolge van de Kanaaldijk N.W., hebben 

vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan “Centrum II – Kanaalzone-Oranjekade”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 7 mei 2021 

gedurende zes weken (t/m 17 juni 2021 ) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1 te Helmond. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien 

vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 7 mei 2021 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

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:

Haverdijk 11 23-04-2021 oprichten xl vaccinatielocatie  2021-x0895

Piet Soerstraat 37 28-04-2021 aanvraag oprit/uitweg  5969267

Noord Koninginnewal 8A  28-04-2021 splitsen woning  5558329  

en 8B 

Jacob v. Wassenaerstraat 38 28-04-2021 kamerverhuur   5684619

De Wolfsputten 5A 28-04-2021 oprichten woning in bestaande schuur  5785931

Zoete Kers 27 30-04-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg  5711011 

Lieshoutseweg 55D, kavel I 30-04-2021 wijzigen zijgevel rooilijn  6008425

Wethouder Ebbenlaan 168 30-04-2021 uitbreiden verloskundigenpraktijk  5795299 

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

Lage Dijk 24 29-04-2021    splitsen pand OLO 5761175 

Verlenging beslistermijn (1)
Horecalocatie: Datum indiening: omschrijving aanvraag Kenmerk:

Braakse Bosdijk 5 5-1-2021 ontwerp-beschikking para 34455900 

commerciële drank- en horecavergunning 

Zienswijzen indienen

Belanghebbenden kunnen bij de burgemeester schriftelijk of mondeling hun zienswijze over 

de conceptvergunning naar voren brengen. Voor de bovenstaande aanvraag 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. Verleende 

vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

legging vanaf: 

Braakweg 35 07-05-2021 oprichten woning en maken uitweg 5708311

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken (tot en met 17 juni) voor 

iedereen ter inzage in het (tijdelijke) 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 dienen te 

worden gericht 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). 

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. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum 

Deaconu, M. 25-081977

Tabaka, M.W. 17-05-1993

Erdos, B. 24-05-1996

Lafatan, U. 06-06-1987

Dlugosz, K.R. 12-03-1988

Geel van, R.W.J. 02-08-1991

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 wilt 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 6 mei 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.


