
Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag
Goede vrijdag (15 april) en Tweede Paasdag (maandag 18 april) 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. 

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 19 april. Die 
dag is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op 
afspraak. Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op Goede vrijdag wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Tweede 
Paasdag (18 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag 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 
•  Goede Vrijdag: geopend volgens de reguliere openingstijden van 13.00 tot 
 17.00 uur 
•  Eerste en Tweede Paasdag: gesloten

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

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners en Omgeving
Dinsdag 19 april 2022, 19.30 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Zienswijze Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant Zuid Oost
2. Zienswijze begroting Metropoolregio Eindhoven 2023

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 19 april, 3 mei en 
17 mei 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.

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

Haal in april gratis compost op bij de 
milieustraat
Net de tuin aan het verbouwen? Heeft u een eigen moestuin? Of bent u 
gek op tuinieren? Kom dan langs op de milieustraat. In april is het namelijk 
compostmaand. Dit betekent dat u de hele maand gratis compost kunt ophalen 
bij de milieustraat in Helmond. Maak een afspraak en neem een schop, zak of 
eventueel aanhangwagen mee zodat u het zelf kunt inladen. 
U mag tot één volle aanhangwagen per keer meenemen.

Groente, fruit, tuinafval en etensresten
Wist u dat etensresten en tuinafval binnen 12 dagen worden omgezet naar 
compost? Dat compost belandt dan weer op de landbouwgronden of misschien 
wel in uw tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar zorgt ervoor dat al uw 
planten en bloemen gezond kunnen groeien. Compost zit namelijk boordevol 
voedingstoffen en houdt vocht vast, waardoor u in droge periodes de tuin minder 
vaak hoeft te sproeien. 

Komt u gratis compost ophalen bij de milieustraat? 
Maak vooraf een afspraak via www.helmond.nl/afspraak of bel naar 14-0492. 
De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond. 

De openingstijden zijn:
• maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur;
• zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Bekendmakingen

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

Suytkade Metopestraat 31-03-2022 oprichten 12 patiowoningen 6865095

Kotterlaan 6 21-03-2022 realiseren aanbouw 6837053

Noord Parallelweg 30 04-04-2022 bouw garage - berging 6876095

Dierdonklaan 78 27-03-2022 vervangen erfafscheiding 6852777

Willem Prinzenstraat 116 07-04-2022 wijzigen gevel 6883265

Hortsedijk 41 08-04-2022 oprichten entree bij bijgebouw 2022-X1041

Binderseind 23 07-04-2022 aanbrengen fysieke scheiding en  6885997

  wijzigen huisnummer 

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

Hoofdstraat 169 05-04-2022 plaatsen van een erfafscheiding 6742715

Abendonk 48 05-04-2022 oprichten woning, maken uitweg 6663945

t.h.v. Duizeldonksestraat 1C 05-04-2022 kappen van een boom  6797145

Sweelincklaan 22 06-04-2022 vergroten woning 6095719

Tivoli 22 07-04-2022 verbouwing woonhuis 6626633

Europaweg 152 06-04-2022 oprichten wasboxen 6727761

Geeneindse Kerkweg 18 11-04-2022 verbouwing en vergroten woning 6695161



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

Deurneseweg 5 10-02-2022 uitbreiden bedrijfsruimte   6708595

Schutterslaan 6 14-02-2022 vergroten woning  6007873

Vleutendonk 8 14-02-2022 oprichten woning  6736401

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

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

Helmond e.o. 05-04-2022 Wandel Avond Vierdaagse,  2022-00023

  van 18 t/m 21 mei 2022  
 

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. 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
 

Raischi, A.  16-10-1985

Oordt, M.  18-12-1993

Ruijter de, C.Q.  19-06-2001

Aharchi, S.  25-07-1987

Hamzaoglu, F.  07-04-1970

Swertz, L.J.H.  31-10-1980

Kryzius, I.  12-10-1990

Filinta, N,M.  28-08-1973

Hamzaoglu, A.M.  06-11-1973

Bloemendaal, D.  28-06-1989

Rutkowski, T.K.  16-08-1979

Rijt van, W.J.H.M.  05-05-1969

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
 

Dimitrov, D.M.  15-03-1985

Bennett, G.G.  01-01-1978

Grigaitis, A.  11-01-1990

Szwaica, D.J.  16-05-1990

Rutjens, R.  21-10-1999

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. 

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.

• 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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 14 april 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.


