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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

Gratis omruilactie afvalcontainers 

Veel Helmonders zijn sinds de invoering van Diftar begin dit jaar beter 
hun afval gaan scheiden. Onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 
en papier wordt meer aangeboden. Hierdoor past het formaat van uw 
afvalcontainer misschien niet meer bij uw nieuwe manier van afval scheiden. 
Daarom bieden wij u de kans om uw container(s) gratis te ruilen. 

De actie loopt van 4 tot en met 22 oktober
Van maandag 4 tot en met vrijdag 22 oktober kunt u gratis een containerruil 
aanvragen. Let op: niet alle ruilingen zijn gratis. De gratis omruilactie geldt alleen 
voor het ruilen van:
• een 240 liter restafvalcontainer voor een 140 liter restafvalcontainer;
• een 140 liter GFT-container voor een 240 liter of één extra GFT-container;
• een 140 liter papiercontainer omruilen voor een 240 liter of één extra
papiercontainer.

Alle andere containerruilingen kosten 30 euro. U kunt uw container(s) tijdens de 
actie maar één keer gratis ruilen. 

Zo vraagt u een containerruil aan
Wilt u gebruik maken van de gratis omruilactie? Ga dan naar het e-loket via 
www.helmond.nl/belastingen. Log in met uw DigiD, kies voor ‘containers’ 
en doorloop de stappen. Woont u samen? Dan kan alleen degene die de 
afvalstoffenheffing betaalt de containerruil aanvragen in het e-loket. Wilt u liever 
via de telefoon uw containers ruilen? Dat kan ook. Bel dan maandag 4 oktober tot 
en met vrijdag 22 oktober op werkdagen naar 14-0492. 

Waarom zijn niet alle ruilingen gratis?
De omruilactie is bedoeld om betere afvalscheiding van GFT en papier te 
stimuleren en minder restafval over te houden. Daarom kost het ruilen van een 
kleine restafvalcontainer naar een grotere en het ruilen van een grote GFT- of 
papiercontainer naar een kleinere tijdens de omruilactie nog steeds 30 euro.

Inleveractie van messen in Helmond

In de Week van de Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober, is in Helmond 
een inleveractie van steek- en nepwapens. Iedereen kan dan anoniem en 
straffeloos zijn mes of nepwapen inleveren bij de politie. 

Een wapen op zak hebben is verboden. Dat geldt voor alle soorten messen. Van 
stiletto‘s tot aardappelschilmesjes. Wie niet kan aantonen dat hij het voor zijn 
beroep moet gebruiken riskeert een hoge boete. 

Drop je knife: anoniem en straffeloos inleveren bij de politie
Gemeente Helmond sluit zich met de inleveractie aan bij de landelijke 
campagne ‘Drop je knife’. Anoniem inleveren van een mes, steek-, of nepwapen 
kan in de week van 11 tot en met 17 oktober bij het politiebureau in Helmond 
(Kasteeltraverse 101). Dit kan op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.00 
uur en op zaterdag en zondag tussen 09.00 en 18.00 uur. Bij de inleverton ligt een 
leuke gadget voor iedereen die zijn steekwapen ingeleverd heeft. Meer weten? 
Kijk op www.helmond.nl/drop-je-knife.

Bespreek de risico’s van wapenbezit
Bespreek de risico’s van wapenbezit met jongeren in uw omgeving. Ouders 
kunnen hierover bijvoorbeeld een gesprek aangaan met hun kind. Op  
www.helmond.nl/drop-je-knife staat een link naar handvatten om dit gesprek 
aan te gaan. 

Rent a Boa in Rijpelberg op 12 oktober
Op 12 oktober van 09.30 tot 16.00 staat de gemeente met het project Rent 
a Boa in Rijpelberg. Rent a Boa is een project waarbij inwoners direct invloed 
krijgen op de inzet van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa). U 
kunt bepalen waar u op deze dag graag extra aandacht voor wil in uw wijk. U 
kunt uw aandachtspunten tot en met 11 oktober online doorgeven.

Denk hierbij aan parkeren, afval, jeugdoverlast of andere zaken die bij u in de 
wijk spelen. De boa’s ontvangen u die dag ook graag in hun stand bij de Jumbo 
(Wederhof 14).

Aandachtspunten doorgeven
Geef uw aandachtspunten tot en met 11 oktober online door. Dat kan via  
www.helmond.nl/rent-a-boa. Hier staat ook meer informatie over de actie. 

Heeft u een geschikte plek voor een treurwilg? 
Het gaat nu echt gebeuren; de treurwilg bij het voormalig stadskantoor gaat 
om. Omdat wij, en velen met ons, het mooi zouden vinden als de treurwilg 
toch kan voortleven op verschillende manieren, stellen wij scheuten van de 
treurwilg beschikbaar aan inwoners van onze stad.  

Wilt u ook een scheut opkweken? Meld u dan aan 
Aanmelden kan via het formulier op www.helmond.nl/huisvoordestad. 
U kunt de scheut ophalen op dinsdagochtend 26 oktober. Hier geldt ‘zolang de 
voorraad strekt’. De ophaallocatie is bij Parkeerterrein Groenewoud (ingang van 
het bouwterrein). Zonder aanmelding vooraf kunnen we helaas geen scheuten 
meegeven. 

Goed om te weten! 
Een wilg is een harde groeier en houdt van een vochtige, voedselrijke ondergrond. 
U krijgt van ons tips om uw scheut succesvol op te kweken.

Cadeautje voor mantelzorgers

Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond die langdurig ziek is of 
een beperking heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen 
(ook als u zelf niet in Helmond woont). Een volwassen mantelzorger kan 
kiezen uit een cadeaubon ter waarde van € 70,- of een geldbedrag. Een 
mantelzorger, die jonger is dan 18 jaar, krijgt een Gift Card Pathé of VVV Bon 
van € 40,-.

Aanvragen? 
Aanvragen kan tot uiterlijk 31 oktober 2021. Het online aanvraagformulier 
vindt u op de website www.levhelmond.nl/mantelzorgwaardering. Op papier 
aanvragen kan ook. Een papieren aanvraagformulier kunt u afhalen bij de 
receptie van LEVgroep (Penningstraat 55) en bij de wijkteams van de LEVgroep:

• Binnenstad, Penningstraat 55
• Oost, De Brem, Rijpelplein 1
• Noord, neem contact op via tel. 0492-598 988
• West, Westwijzer, Cortenbachstraat 70

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor informatie, 
voorlichting, advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding en emotionele steun. 
Meer informatie over het steunpunt vindt u op:  
www.levhelmond.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg.

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



 
       Vergaderingen 
    welstandscommissie 
 
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 19 oktober, 2 november 
en 16 november. 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

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

van Heijnsbergenstraat 1 28-09-2021 plaatsen erfafscheiding 6324105

Edisonplantsoen 6 28-09-2021 vervangen kozijn in voorgevel 6372727

Herenlaan 157 30-09-2021 wijzigen vloer vliering (constructief) 6277661

de Bergen 102 30-09-2021 oprichten berging, overkapping,  6226933 

  erfafscheiding (legalisatie) 

 Smalle Haven 1 04-10-2021 verzoek vrijstelling bestemmingsplan t.b.v.  6184937 

  het exploiteren van een family entertainment

  centre 

 Gerstdijk 22 04-10-2021 vergroten hal 5991239

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

Binnen Parallelweg 05-08-2021 plaatsing tijdelijke overkapping  6295209 

  voor scooters   

Lobbenhoeve 1 09-08-2021 oprichten woning, maken uitweg  6026915

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

Ingediende evenementenvergunningen
locatie: Datum indiening:    Werkomschrijving: Registratienr.:

Kasteelplein 1 29-09-2021     Kasteel van Sinterklaas van  2021-00680 

  1-11 t/m 10-12-2021  

Markt 33 29-09-2021     Schaatsen in Helmond,  2021-00681 

  van 10-12-2021 t/m 9-1-2022  

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd. 

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

Molenven 3 27-09-2021  HAC 75 jubileum (2 & 3 oktober 2021) 2021-00621

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunning 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.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca       Locatie Omschrijving Registratie nr/Datum verzending

Hasan Usta                        Molenstraat 111   exploitatievergunning 50623669/16-09-2021 

Chinees Indisch                Marktstraat 19      alcoholwetvergunning 50682162/29-09-2021

Restaurant Indrapoera  

Barkeet Steenweg 18 A-B alcoholwetvergunning 50707432/22-09-2021 
 

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl.  

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb
 

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

29 september 2021 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 

wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 

verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van Veolia Gebouwenbeheer vestiging Sint-Michiels en betreft de 

locatie Rivierensingel nabij 116 met locatiecode AA079409861.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Schrijvershoeve 32 24-09-2021 plaatsen ombouw afvalcontainers 6395275
Goorwal 8 26-09-2021 oprichten zadeldakschuur 6390751
Wilde Wingerd 20 27-09-2021 oprichten berging/garage 6396137
Mercuriuslaan 74 27-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan         6399447  
  (kamerbewoning)  
Steenweg 3 28-09-2021 realiseren afhaal/bezorgservice sushi 6401453
Kaldersedijk 22 15-09-2021 vervangen rieten dak door pannen 6261213
Molenstraat 135 29-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6390665
  (kamerbewoning)  
Margrietlaan 42 29-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6404497
  (kamerbewoning)  
Margrietlaan 40/42 29-09-2021 maken uitweg 6404385
Kloosterstraat 9 30-09-2021 oprichten noodhuisvesting  6409591
Peerke Klinkstraat 3 01-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  50735469 
  (kamerbewoning)  
Hazewinkel, kavel HZ1,  01-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6410987 
sectie U 7872  
Liverdonk, Martinalidonk  02-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6179665 
kavel L51  
Veestraat 38A 01-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6355205
  (kamerbewoning)  
Molenstraat 185 01-10-2021 maken uitweg 6412183
 
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 

Trovatello, L.  08-03-1993

Dulhadie, F.U.P.  10-11-1957

Vastgesteld bestemmingsplan Stiphout - Herz. Geeneind 10
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 28 september 2021 het bestemmingsplan 

Stiphout - Herz. Geeneind 10 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 8 

oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage. 

Het huidige bestemmingsplan maakt de bouw van 2 grondgebonden vrijstaande woningen al 

mogelijk. Met de herziening van het bestemmingsplan voor de locatie Geeneind 10 worden de 

opgenomen bouwvlakken waarbinnen de woningen moeten worden gerealiseerd gewijzigd.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1700BP200208-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u de papieren versie bekijken? Plan dan een 

afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met tel. 14-0492. De digitale versie van  

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening aanvragen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 9 oktober 2021 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. 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. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

• 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



Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij ambtshalve 

de vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Koninklijke 

Textielfabrieken J.A. Raymakers & Co. aan de Kanaaldijk N.W. 61 in Helmond hebben gewijzigd. 

De wijziging heeft betrekking op voorschriften voor energiebesparing en is geregistreerd onder 

het zaaknummer Z.219969. Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen 

ingebracht. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Inzage 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 8 oktober 

2021 tot en met 19 november 2021 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 (088-3690455) een afspraak maken.

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening aanvragen 

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige 

voorziening.

Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd indien spoed dit vereist. Een verzoek om een 

voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Wet bodembescherming (Wbb) 
besluit ingevolge artikel 39c Wbb 

Gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag 

van de bodemsanering voor de locatie Hoogeindsestraat - Suytkade te Helmond (locatiecode: 

AA079400021). 

Het college van B&W heeft het evaluatieverslag goedgekeurd en beschouwt de bodemsanering 

op de bovengenoemde deellocatie, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie F, nrs. 1095 

hiermee als afgerond. 

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 7 oktober 2021 tot 18 november 2021 in te zien bij 

cluster Milieu in het tijdelijk Stadskantoor aan de Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is 

alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492. 

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 

18 november 2021). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: 

Burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag. 

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 

Xhofleer, M. 05-04-1973

Lentze, A. 09-05-1962

Harbouch, A. 21-09-1991

Szumylo, J. 13-03-1998

Klokgieter, D. 08-09-1982

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. Neem dan 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. 

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 7 oktober 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.


