
Voorlopige cijfers na één jaar diftar: 
Helmonders scheiden hun afval beter
Ruim een jaar geleden werd het diftar-systeem ingevoerd bij 
laagbouwwoningen. Het doel is om meer gescheiden afval in te zamelen en om 
de hoeveelheid huishoudelijk restafval te verminderen. Uit een analyse van de 
cijfers blijkt dat het de goede kant op gaat en dat Helmonders hun afval beter 
scheiden. 
 
De gegevens zijn nog niet helemaal compleet. De cijfers van sorteeranalyses 
en de inzamelcijfers van de milieustraat zijn nog niet verwerkt. Ook zijn de 
resultaten van een inwonersenquête nog niet bekend. Daarom delen we het 
totale onderzoek voor 2021 in het tweede kwartaal van 2022. Wel weten we dat: 

• Het aantal keren dat de restafvalcontainer is leeggemaakt in 2021 met 50% is 
 afgenomen vergeleken met 2020. Het aantal keren dat de minicontainers voor 
 GFT zijn leeggemaakt is met ruim 5% gestegen. 
• De hoeveelheid restafval (in containers via de huis-aan-huis inzameling) is met 
 29% gedaald vergeleken met 2020.
• De hoeveelheden GFT, glas, papier, textiel en Plastic Metaal en Drankkartons 
 zijn in 2021 hoger vergeleken met 2020.

Heeft u hulp nodig bij het juist scheiden van afval?
Bezoek onze website: www.helmond.nl/afval of kijk in DeAfvalApp. U kunt 
DeAfvalApp ook downloaden in de App Store en Google Play Store. U kunt ook 
contact opnemen met een van onze afvalcoaches door te bellen naar: 14-0492.

Gratis vervoer naar stembureau 
Heeft u een beperking, bent u slecht ter been of heeft u een chronische ziekte? 
Taxbus brengt u en uw begeleider op 14, 15 of 16 maart gratis naar het 
stembureau. U hoeft geen Wmo vervoerspas te hebben om hier gebruik van te 
maken. We bieden de gratis verkiezingsritten aan, omdat we willen dat iedereen 
gemakkelijk kan stemmen.
 
Rit boeken? 
Bel Taxbus op 0800 0234 795. Geef aan dat u een rit naar een stembureau wil 
boeken. Uiteraard kunt u eventuele hulpmiddelen of een begeleider meenemen. 
Er zijn voor u (en uw begeleider) geen kosten verbonden aan de verkiezingsritten.

Ben jij tussen de 18 en 22 jaar? 
Dan mag je op 16 maart voor de eerste keer stemmen. Zorg dat ook jouw 
mening wordt gehoord! 

Door te stemmen heb je invloed op de besluiten van de gemeenteraad.
Denk aan onderwerpen zoals:
• het bouwen van starterswoningen
• voldoende sportfaciliteiten 
• een aantrekkelijk centrum om te winkelen en een hapje te kunnen eten. 

Zo zijn er nog veel meer onderwerpen waarover de gemeenteraad beslissingen 
neemt. Door te stemmen, bepaal je mede door wie en hoe de gemeente wordt 
bestuurd en hoe de toekomst van Helmond eruit ziet. Ook jouw toekomst! 
Laat jouw stem niet verloren gaan.

Heb je nog geen idee op wie je wilt stemmen? Kijk voor meer informatie op 
www.helmond.nl/verkiezingen of op www.elkestemtelt.nl.

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

Snel en makkelijk stemmen vanuit de 
auto: drive-In stembureau op 16 maart
Op woensdag 16 maart kunt u uw stem uitbrengen via de Drive-In op de 
parkeerplaats bij de watertoren. Dit stembureau is open van 7.30 tot 21.00 uur 
en alleen toegankelijk met de auto. 
 
Het Drive-In stembureau is bedoeld voor inwoners die drukte willen vermijden en 
geen zin hebben om bij een stembureau aan te sluiten in een rij wachtenden. 
Het is ook bedoeld voor inwoners die werken in de buurt van dit stembureau. 
Of voor inwoners die boodschappen doen bij de AH XL. Bij het Drive-In 
stembureau kunnen inwoners veilig en snel stemmen. Ligt de Drive-In op uw 
route? Maak dan een tussenstop en breng uw stem uit.
 
Hoe werkt stemmen via de Drive-In?
Volg de gele borden. Bij de ingang van de Drive-In staan verkeersregelaars. U rijdt 
met de auto de tent in, parkeert uw auto, stapt uit en brengt u stem uit in een 
stemhokje in de Drive-In. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs, zoals een 
(Nederlands) paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart of een rijbewijs, mee te 
nemen.
 
Op- en afbouw Drive-In
Vanwege het op- en afbouwen is de parkeerplaats bij de watertoren van zondag 
13 maart einde middag tot en met vrijdagochtend 18 maart bezet. Er is dan een 
wegsleepregeling van kracht. 
 
Meer informatie over de verkiezingen
Alle informatie over de verkiezingen staat op www.helmond.nl/verkiezingen. 
 

Handige weetjes over de 
gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Graag wijzen we u op een 
aantal belangrijke weetjes:

Stemhulp
Weet u nog niet wat u gaat stemmen? 
Doe dan de stemhulp op www.helmond.nl/verkiezingen.
 
Vervroegd stemmen
Kunt of wilt u niet op 16 maart naar het stemlokaal? In Helmond is op maandag 
14 en dinsdag 15 maart al een aantal stemlokalen open. 
Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen wanneer het stemlokaal van uw keuze 
open is.
 
Stempas kwijt? 
Stempas kwijt? Vraag een nieuwe aan. Dit kunt u regelen tot uiterlijk vrijdag 
11 maart 17.00 uur! Dat kan digitaal met DigiD via 
www.helmond.nl/verkiezingen of aan de balie bij de Stadswinkel.
 
Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht geven)? 
Wilt u regelen dat iemand anders voor u stemt? Regel het uiterlijk vrijdag 
11 maart 17.00 uur! Dat kan digitaal met DigiD via 
www.helmond.nl/verkiezingen of aan de balie bij de Stadswinkel.
 
Wat neemt u mee als u gaat stemmen? 
Om uw stem uit te kunnen brengen is een geldig legitimatiebewijs, zoals een 
(Nederlands) paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart of een rijbewijs verplicht. 
U mag stemmen met een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen is 
(dat wil zeggen: geldig tot 17 maart 2017).
 
Heeft u klachten die mogelijk op corona wijzen? 
Heeft u tijdens de verkiezing coronaklachten, of zit u in quarantaine? Kom dan 
niet naar het stemlokaal, maar vraag een andere kiezer om voor u te stemmen. 
Kijk op de achterkant van uw stempas hoe u dat doet.



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

Hakkou, A.  27-03-2001

Jarmula, S.Z.  06-01-1986

Stoilas, A.  03-07-1974

Sypiańska, A.J.  21-05-1993

Oordt, M.  18-12-1993

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. 

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

J.P. Krabbendam Binnendijk 2 Het starten van een cateringbedrijf.

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Unico Metals, Gerstdijk 22 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect 

geluid.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (2 maart 2022) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl/bezwaar, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via 

tel. 14-0492.

Voorlopige voorziening 

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 er een beslissing is 

genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 

5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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.

Bekendmakingen

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

Ansemhoek 7 01-03-2022 plaatsen erfafscheiding 6778349

Baroniehof 165 01-03-2022 wijzigen reclame door toevoegen 

  verlichting 6722759

Horstlandenpark 10 28-02-2022 verbouwen woning 6566209

Ockenburghpark 7 27-02-2022 plaatsen opbouw en vergroten woning 6771951

Liverdonk, kavel L 93 02-03-2022 oprichten woning, maken uitweg 6421515

Edisonplantsoen 10 27-02-2022 wijzigen kozijnen voorzijde 6772711

‘t Peppelplantsoen 13 25-02-2022 wijzigen kozijnen voorzijde 6736355

Hoofdstraat 169 02-03-2022 plaatsen van een houten schutting 6742715

Rembrandtlaan 30 02-03-2022 tijdelijke onderwijsaccommodatie 6780355

Van der Weidenstraat 9 03-03-2022 gebruiksvergunning 6758533

Liverdonk Kavel L80 - sectie U,  03-03-2022 oprichten woning 6497043

nr. 8049 (Coppensdonk) 

Berlaer kavel 39 Sectie L,  03-03-2022 oprichten woning en maken uitweg 6770533

nummer 3130 

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

van Ommerenstraat 47 24-02-2022 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6650609

Vleutendonk 6 25-02-2022 oprichten woning 6580175

Ansemhoek 9 02-03-2022 plaatsen hekwerk 6700981

Wilde Wingerd 120 03-03-2022 renoveren van een woning 6704667

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

Ierse heide 6 13-01-2022 plaatsen dakkapel  6654157

Weg naar Bakel 4 17-11-2021 herbouwen bedrijfswoning  5853319

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

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

de Kromme Geer 82 03-03-2022 toestemming gevraagd praktijk  6684867

  mondhygiënist 
 

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

Stiphoutse bossen 18-02-2022     3D Ronde Helmond,  2022-00047

  3 en 4 september 2022 

Overloop 1 -  24-02-2022     Koningsdag/Oranjemarkt, 27 april 2022 2022-00058

Winkelcentrum Brouwhorst 

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 25-02-2022     Kasteeltuin Markt, 28 augustus 2022 2022-00059

Icarusstraat 35 26-02-2022     Team Holzken Kickboksgala,  2022-00062

  14 en 15 mei 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.:

de Kluis 1 04-03-2022  natuurmarkt Helmond,12 juni 2022 2022-00021

Peeleik 2 04-03-2022  Boeremert Brouwhuis (5 juni 2022) 2021-00879

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. Dit kan ook digitaal via 

www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

Beurden van, J.P.F.E.  07-02-1980

Yildirim, F.  27-11-1986

Jędrezejczak, M.M.  18-11-1994

Syldatk, Ł.D.  30-05-1985

• 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 10 maart 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




