
Hoe moet Helmond groeien?
Helmond gaat wat betreft het aantal inwoners nog flink groeien. Hiervoor 
moeten we keuzes maken: hoe gaan we bouwen, voor wie en waar? Wat past 
het best bij Helmond? Ook vinden we het belangrijk dat er fijne woonwijken 
in Helmond zijn en blijven: genoeg voorzieningen, de juiste woningen voor 
de diverse doelgroepen en genoeg groen. En we willen ook graag voldoende 
werkgelegenheid in onze stad hebben. Wij horen graag hoe u hierover denkt. U 
kunt dit laten weten door de vragenlijst hierover in te vullen. Dit kan tot en met 
13 februari 2022. U vindt de vragenlijst op www.helmond.nl/vragenlijst. 

Omgevingsvisie
We nemen de uitkomsten van de enquête mee in de omgevingsvisie die we 
maken. In deze visie beschrijven we de ontwikkeling van Helmond de komende 
20 jaar. We stellen de visie op samen met inwoners, ondernemers en allerlei 
organisaties in de stad. Op twee eerdere momenten hebben we voor de 
omgevingsvisie al enkele vragen gesteld over de ontwikkeling van onze stad. 
We stellen in deze vragenlijst nu een aantal concretere vragen om nog beter 
keuzes te kunnen maken.

Vervolg
De keuzes die we maken, verwerken we in de concept-omgevingsvisie. De visie 
bespreken we met de gemeenteraad. We streven ernaar dat de visie na de zomer 
door de gemeenteraad vast wordt gesteld. 

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/omgevingswet.

Bekendmakingen

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

Lieshoutseweg 72 28-01-2022 vestigen champignonbedrijf met  6681899

  zorgboerderij 

Azalealaan 40 28-01-2022 strijdig gebruik 50876349

Geeneindse Kerkweg 18 31-01-2022 verbouwing en vergroten woning 6695161

Kanaaldijk ZO kadastraal S 144 31-01-2022 verleggen gasleiding  6697423

U.N.O.-weg 6 31-01-2022 verbouwen woning 6582123

Akkerweg 12 31-01-2022 plaatsen dakkapel voorzijde 6698431

Ansemhoek 9 01-02-2022 plaatsen hekwerk 6700981

Haaghout 14 01-02-2022 maken uitweg 6702637

Burgemeester Krollaan 32 01-02-2022 vergroten berging/garage 6702283

Akkerweg 17 01-02-2022 vergroten en vernieuwen aanbouw 6701177

Schutterslaan 29 02-02-2022 vervangen van bestaande kozijnen 6683779

Wilde Wingerd 120 02-02-2022 renoveren van een woning 6704667

Coendersberglaan 36 05-05-2021 uitbreiden woning 6059497

Caroluslaan 20 03-02-2022 plaatsen zonnepanelen 6707423

Pastoor Elsenstraat 53 06-02-2022 vervangen kozijnen 6676597

Liverdonk kavel L 77 07-02-2022 maken uitweg 6710123

Gerwenseweg 88 04-02-2022 wijzigen berging en gevel 6712835

Liverdonk kavel L 94 04-02-2022 oprichten woning 6710011

Wethouder Ebbenlaan 30 07-02-2022 voortzetting van tijdelijke testlocatie 6715661

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

28 januari 2022 een melding te hebben ontvangen van afdeling IBOR van de gemeente 

Helmond van een uniforme bodemsanering categorie immobiel. De melding heeft betrekking 

op een terrein gelegen aan de Vlamovenweg ong. die ligt binnen de locatie die bij ons bekend 

is als Steenovenweg - Automotive Campus met locatiecode AA079408583.

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 26 januari 2022 een melding heeft ontvangen van Blue Skies One B.V. betreffende de 

wijziging van het bodemsaneringsplan voor de locatie die bekend staat als Grasbeemd 1 met 

locatiecode AA079401972.

?

Verloren of gevonden voorwerpen 

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

Bent u een voorwerp verloren? Of heeft u iets gevonden?

Bijvoorbeeld: sleutels, 
een portemonnee, 
een mobiele telefoon of 
een fiets.

Meld dit dan op de website www.verlorenofgevonden.nl. 

Hopelijk vindt u uw voorwerp of 
de eigenaar snel terug.



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

Kerkstraat 48A 28-01-2022 verhuren salon als woning  6691765

Mierloseweg 323 25-01-2022 aanvraag kamerverhuur   6681263

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

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

Helmond e.o. 28-01-2022 Wandel Avond Vierdaagse,  2022-00023

  van 18 t/m 21 mei 2022 

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 31-01-2022 In beweging tegen kanker,  2022-00024

  25 en 26 juni 2022 

Kasteelplein 1 15-10-2021 Kasteeltuinconcerten 2022  2022-00028

  (vrijdagen 8 & 15 & 22 & 29 juli, 

  5 & 12 & 19 & 26 augustus) 

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 vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca:            Locatie:                      Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Lokanta of Gold                   Dijksestraat 32       Alcoholwetvergunning                    50774586/

02-02-2022

Meer informatie 

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

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

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

Kowalczyk, M.  01-01-1988

Loijer de, B.A.  03-12-1984

Asqar Al, M.  13-01-1995

Jasinski, T.A.  05-10-1973

Reek van den, T.A.  18-08-1977

Mvemba, C.  10-05-1984

Topal, F.  26-02-1988

Bais, A.  22-10-2000

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

Jedrzejczak, M.M.  18-11-1994

Syldatk, L.D.  30-05-1985

Snijders, E.H.M.  21-05-1983

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 wilt 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. 

• 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:

Haaghout 14 31-01-2022 oprichten garage 6392411

Varenschut 11 31-01-2022 nieuwe covid 19 testlocatie  6662917

Geysendorfferstraat 23 31-01-2022 aanvraag parcellocker  6571819

Molenstraat 60 31-01-2022 vergroten woning 6485417

Hortensialaan 66 01-02-2022 wijzigen kozijnen (kunststof) 6633795

Zwanebloemsingel 6 03-02-2022 plaatsen tuinhuis 6525943

Veestraat 35, 35A t/m 35D 04-02-2022 verbouw 2 winkels met bovenwoning  6446317

  naar 1 winkel met 4 appartementen 

Elbeplantsoen 04-02-2022 Maken 6 uitwegen 6602867

Heistraat 105 04-02-2022 vervangen  kozijnen. 6643695

Commissievergadering
Digitaal via Teams 

Opinie- en adviescommissie omgeving 
Dinsdag 15 februari 2022, 19.30 uur. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Economische visie Helmond 2030
2. Overname huidige stadion Helmond Sport

Adviescommissie inwoners
Dinsdag 15 februari 2022, 19.30 uur. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijziging Precario- en Legesverordening en horecamaatregelen 2022 - corona
2. (Vervolg)rapport bevindingen en aanbevelingen toekomstbestendige 
 Raad- en Raadsgriffie

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via 
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de 
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. 
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de 
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment 
terugkijken. 

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 

Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 22 februari, 8 maart en 
22 maart 2022. 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 u dit doorgeven via 14 0492 
of via gemeente@helmond.nl.

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. 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? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en wethouders van Helmond 10 februari 2022

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.

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


