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Sluiting gemeente met Hemelvaart
Melding maken van
een nest met
eikenprocessierupsen
U kunt een melding maken via
www.helmond.nl/meldpunt.
Kies voor ‘ongedierte’ en dan ‘eikenprocessierups’.

Grijs/Wapen:
Grijs/Helm: K
Grijs/Kroon: K

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei zijn alle kantoren van
de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee
dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een afspraak
in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op
www.helmond.nl.
Gewijzigde ophaaldagen afval
Op donderdag 26 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. Daarin staan de
ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de AfvalApp ook als app downloaden
voor op uw smartphone of tablet.
Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond
• donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag): gesloten;
• vrijdag 27 mei: open van 10.00 tot 17.00 uur.

U kunt uw melding ook telefonisch
doorgeven via 14 0492.

Geef bij uw melding duidelijk de locatie van de boom aan.

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

Helmond start met uitbetaling
energietoeslag
De energierekening gaat voor veel huishoudens omhoog. Niet iedereen kan
deze rekening betalen. Daarom is de gemeente half april gestart met de
uitbetaling van de energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. Ruim
5000 Helmondse huishoudens, met een gemeentelijke inkomensverklaring,
krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. Inwoners die geen brief
hebben ontvangen, maar mogelijk ook recht hebben op de toeslag, kunnen een
aanvraag indienen via de website van de gemeente.
Energietoeslag aanvragen
Vanaf dinsdag 19 april is het voor inwoners zonder gemeentelijke
inkomensverklaring ook mogelijk om een aanvraag in te dienen via de website
van de gemeente. Direct een aanvraag indienen?
Ga dan naar www.helmond.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook meer informatie
over de voorwaarden.

Het is voldoende om één keer een melding te maken van een nest van
eikenprocessierupsen in een bepaalde boom.
Probeer niet te krabben of wrijven.
We geven de volgende locaties prioriteit:
fietspaden, scholen en
speeltuintjes.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op
www.helmond.nl/energietoeslag. Of kijk op www.helmond.nl/allelichtenopgroen
voor meer tips om energie te besparen. Als u een brief over de energietoeslag
heeft ontvangen, kunt u ook gratis energiebesparende producten aanvragen.
Ook kunt u gratis advies krijgen van een energiebespaarcoach bij u thuis.
Ga hiervoor naar www.energiehuisslimwonen.nl/helmond.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 17 mei, 31 mei en 14 juni
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.

• 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

Verlenging beslistermijn (1)

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Coppesdonk 11
02-05-2022
Mierloseweg 37 en 37A
02-05-2022
Coppesdonk 6
02-05-2022
Willem Prinzenstraat 116 03-05-2022
Abendonk 51
03-05-2022
Geldropseweg 1
03-05-2022
Twentehof 32
04-05-2022
Zoete Kers 81
09-05-2022

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
6497043
realiseren 2 appartementen
6865549
oprichten woning, maken uitweg
6265347
wijzigen gevel
6883265
oprichten woning
6438219
legalisatie erfscheiding en overkapping
6812511
vergroten berging
6790485
plaatsen overkapping
6829105

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Slegersstraat 104
Middendijk 28
Gerstdijk, Kadeweg,
sectie Z nr. 750
Jadestraat 2

Datum indiening:
03-05-2022
02-05-2022
03-05-2022

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vergroten woning
6299471
vergroten woning
6946293
oprichten van de Aquathermiecentrale
6925775

04-05-2022 vergroten woning

6950731

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Stiphot/De Zandbergen
04-02-2022 RSW Regio Eindhoven,
		 van 13-5 t/m 15-5-2022

Registratienr.:
2022-00030

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
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Warande-Carat Paviljoen
3-5-2022 Caratconcerten, 1-5-2022 t/m
		25-9-2022
Stiphout e.o.
4-5-2022 Veldronde tourclub Stiphout,
		 27 november 2022

Dossiernr.:
2022-x1060
2022-x1189

Bezwaar maken
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. Ook kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Wet bodembescherming (Wbb) - Churchill-laan 50-52 (Spiro)
(AA079403911), Helmond
besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Spirotech B.V. heeft een evaluatieverslag ingediend van de bodemsanering die is uitgevoerd op
een deel van de locatie die in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem is opgenomen als
Churchill-laan 50-52 (Spiro) met locatiecode AA079403911.

Projectlocatie:
Datum indiening:
Caroluslaan 5
14-03-2022
Aleida van Dieststraat 5
14-03-2022
t/m 15 (oneven), 4 t/m 14 (even)

Projectomschrijving:
plaatsen reclame
oprichten 26 woningen

Nr. Omgevingsloket:
50925766 A
6595479

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

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
3 mei 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren.
De melding is afkomstig van afdeling IBOR van de gemeente Helmond en betreft de locatie die
bekend staat als Noord en Zuid Koninginnewal - reconstructie met locatiecode AA079408152.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot:
het intrekken van verkeersbesluit 2106: elektrisch laadpunt ’t Spuul 2.
Bezwaar maken
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders,
afdeling Bestuurs- en Ju-ridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van ‘bezwaarschrift’. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die
een be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang,
op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening
aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar:
De Voorzieningenrechter, sector bestuurs-recht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met
mevr. N. Nobel. U kunt bellen naar 14 0492.

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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter
om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst
bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in
’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond heeft besloten in te
stemmen met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd op een deel van het
perceel aan de Churchill-laan 52, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie F, nr. 765.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12 mei voor een periode van zes weken ter inzage
in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een
afspraak maken via tel. 14-0492.
Bezwaar maken
Tegen dit besluit 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. Een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening doet u bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Burgemeester en wethouders van Helmond

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

12 mei 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

