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

Kluisstraat 40 20-10-2022 kamerbewoning  7337371

Houtse Parallelweg 117 16-10-2022 kamerbewoning  7278383

Harmoniestraat 19 20-09-2022 kamerbewoning  51186940

Hoofdstraat 97A t/m 97H 13-10-2022 oprichten appartementen  7316093

Warandelaan 23A 14-10-2022 vergroten woning  7324969

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

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Houtse Parallelweg- 05-12-2022 Carnavalsoptocht Mierlo-Hout,  2022-X3784 

Hoofdstraat 18 februari 2023 

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 omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Publicatiedatum: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kruisschotseweg 9 16-12-2022 oprichten woonboerderij 6318417

met bijgebouwen

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf, dag na publicatie, voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor.

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14-0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen en Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor 

bellen naar 14-0492.

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

Walenburgweide 24 05-12-2022 plaatsen erfafscheiding 7315301

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

Shi, C. 21-10-1981

Cierkosz, A.K. 09-07-1988

Abdou, A. 23-02-1980

Aleksandrova, H. 07-12-1985

Stefashyna, D.O.  03-08-2011

Kijanka, G.J. 27-07-1985

Abramiuc, C.V. 16-12-1991

Prasałowski, G. 22-08-1992

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:

- Zeeltstraat (VKB 2238)

- Lekstraat (VKB 2239)

- Zonnehofstraat thv 24 (VKB 2256)

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 tel. 14 0492.

Openingstijden gemeente, milieustraat en 
afvalinzameling rond de feestdagen
 
Vanwege de feestdagen zijn er een aantal wijzigingen in de dienstverlening. 
In dit bericht vindt u een overzicht van de bijzonderheden.

Openingstijden gemeentelijke kantoren  
Op donderdag 22 december vanaf 15.00 uur en 26 december (Tweede kerstdag) 
zijn de gemeentelijke kantoren (zoals: Stadswinkel en Zorg & Ondersteuning) 
gesloten. De avondopenstelling van de Stadswinkel verplaatst daardoor naar 
dinsdag 27 december, open van 09.00 tot 19.00 uur.  Wist u dat u veel zaken ook 
zelf online kunt regelen? Ga hiervoor naar www.helmond.nl/aanvraag. Wilt u een 
afspraak maken voor de Stadswinkel? Dat kan via www.helmond.nl/afspraak.  

Openingstijden Milieustraat  
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 in Helmond is gesloten op:
• zaterdag 24 december vanaf 15.30;
• zondag 25 december;
• maandag 26 december;
• zaterdag 31 december vanaf 15.30 uur;
• zondag 1 januari 2021.

Voor de rest van de maand december gelden de standaard openingstijden. 
Namelijk: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
08.30 tot 16.00 uur. Wilt u de milieustraat bezoeken? Maak dan een afspraak via 
www.helmond.nl/afspraak.  

Afvalinzameling tijdens de feestdagen 
Is uw ophaaldag van het huisvuil standaard op maandag? Kijk dan in De Afvalapp 
wat de gewijzigde ophaaldag is. Ga dan naar www.deafvalapp.nl of download 
DeAfvalApp op uw smartphone of tablet. 

Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 20 december 2022, 19.30 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Masterplan integrale veiligheid
2. Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2023

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 22 november 2022, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Gewijzigde begroting GR Blink 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. 

Bekendmakingen

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

Bakelsedijk 322 02-12-2022 plaatsen woonverblijf 7437551

Hollandhof 102 06-12-2022 kamerbewoning 7445373

Waterbeemd 15 06-12-2022 vergroten bedrijfsruimte 7440779

Kromme Steenweg 15 06-12-2022 vergroten woning 7012413

Hollandhof 82 06-12-2022 kamerbewoning 7446125

Molenven 3 07-12-2022 verbouwen binnenruimte 7449067

Vossenbeemd 106 08-12-2022 vergroten bedrijfspand 7444791

Steenweg 13 09-12-2022 verbouwen winkel 7453195

Kromme Steenweg 3 09-12-2022 vergroten woning 7001503 

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

Grasbeemd 1 07-12-2022 plaatsen geluidsscherm 7343827

Oud Brandevoort 19 09-12-2022 kappen 1 boom 7416845

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

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15



Wet Bodembescherming (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

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

zij op 29 november 2022 een melding heeft ontvangen van Tritium Advies betreffende de 

wijziging van het bodemsaneringsplan voor de locatie die bekend staat als Heistraat 90 (-108) 

chemische wasserij met locatiecode AA079401090. 

Wet Bodembescherming (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

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

zij op 30 november 2022 een melding heeft ontvangen van BK Bodem betreffende de wijziging 

van het bodemsaneringsplan voor de locatie die bekend staat als Kanaaldijk N.O. 100 met 

locatiecode AA079400089.  

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

Varo Energy Retail B.V. voor het veranderen van een tankstation aan de Hoofdstraat 66 in 

Helmond. De aanvraag betreft het wijzigen van de openingstijden van het tankstation en het 

plaatsen van een cerditcardautomaat ten behoeve van het onbemand tanken. De aanvraag is 

ingekomen onder OLO-nummer 7088825 en wordt tevens gezien als een melding in het kader 

van het Activiteitenbesluit voor dit bedrijf.

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 16 

december 2022 tot en met 26 januari 2023 voor iedereen 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 (088-3690369) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 

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

8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690369).

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

El Maâch, A. 20-08-2004

Kaygisiz, M. 13-11-1991

D. Gareche 08-09-1969

Grecu, F.M. 19-11-1994

Markovs, G. 14-08-1995

Aksu, . 20-01-1993

Aarts, S. 22-09-1998

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. 

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning 19 appartementen Dorpsstraat 38, Stiphout

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning voor 19 appartementen aan de Dorpsstraat 38 te 

Stiphout. Deze waarden bedragen maximaal 63 dB ten gevolge van de Dorpsstraat.

Inzage

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 16 december 

2022 gedurende zes weken (t/m 26 januari 2023) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44 te Helmond.  Wij adviseren u dit ontwerpplan digitaal in te zien. 

Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt 

hiervoor contact opnemen met 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen indienen

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder 19 appartementen Dorpsstraat 38. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen 

naar telefoonnummer 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.

• 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 15 december 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.

DENK JE OOK
FF AAN MIJ?
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NAMENS DE BEWONERS 

EN BEESTJES THX!




