
Start Stemhulp gemeenteraadsverkiezingen 
Helmond 2022
Op vrijdag 18 februari 2022 organiseren we de bijeenkomst Stemhulp LIVE. 

Wat is de Stemhulp?
De Stemhulp is een online middel dat u helpt bij het oriënteren op de 
standpunten van de politieke partijen die meedoen aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Zo komt u erachter welke politieke partij bij u past! 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 14, 15 en 16 maart.

Stemhulp LIVE
Op vrijdag 18 februari lanceert gemeente Helmond de Stemhulp tijdens 
een besloten bijeenkomst. Deze start met een openingsboodschap van de 
burgemeester. Daarna vullen lijsttrekkers van alle verkiesbare partijen ter plekke 
als eerste de Stemhulp in. Dit is voor u als Helmonder het startsein om ook de 
Stemhulp te gebruiken.

U vindt de link naar de Stemhulp vanaf vrijdag 18 februari 19.00 uur op 
www.helmond.nl/verkiezingen. Hier vindt u ook informatie over de verkiezingen, 
de stemlocaties en meer.

Ben je net 18 jaar? 
Dan mag je voor het eerst stemmen! De Stemhulp is ook voor jou een mooie 
manier om te ontdekken welke politieke partij bij jou past. Ga ook stemmen op 
14, 15 of 16 maart! Check de hashtag #Helmondkiest.

Bekendmakingen

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

Zwanenbeemd, Bachlaan 04-02-2022 kappen 6 bomen 6712037

Beukehoutstraat, Europaweg,  04-02-2022 kappen 6 bomen 6711995

Goorsebaan 

Elbeplantsoen 59A t/m 59X 04-02-2022 werkzaamheden tbv aanleg riolering 6712547

Hortsedijk, Gerwenseweg 04-02-2022 kappen 5 bomen 6711937

Industriegebied Zuid 04-02-2022 kappen 8 bomen 6711887

Kanaaldijk Zuid-West kruising  04-02-2022 kappen 1 boom  6711809

Goosebaan 

Van Speijklaan, Rembrandlaan 04-02-2022 kappen 2 bomen 6711739

Het Peppellaantje 04-02-2022 kappen 1 boom 6711675

Eikenwal, Schutsboom,  04-02-2022 kappen 4 bomen 6711635

Brandevoortsedreef 

Scoutingterrein Binderen 04-02-2022 kappen 2 bomen 6711527

Kasteeltuin, Oostende 04-02-2022 kappen 5 bomen 6711469

Wijk Brouwhuis 04-02-2022 kappen 32 bomen 6710431

Wijk Rijpelberg 04-02-2022 kappen 29 bomen 6704721

Wijk Dierdonk 04-02-2022 kappen 47 bomen 6704519

Deurneseweg 13 04-02-2022 vergroten school met dakkapellen en  6710155

  plaatsen vluchttrap 

Stiphoutse Dreef 1 03-02-2022 milieuneutraal veranderen  50886342

  (voormalige 8.19 melding wm) 

Kanaalijkdijk NO 100 -  08-02-2022 oprichten bedrijfsgebouw  6699613

kadastraal E 1574 

Jan Ettenstraat 5 08-02-2022 verbouwing woonhuis 6536243

Diepenbroek, kavel 16.3 09-02-2022 oprichten woning 6623083

Abendonk 48 09-02-2022 oprichten woning, maken uitweg 6663945

Deurneseweg 5 10-02-2022 uitbreiden bedrijfsruimte  6708595

Europaweg 152 10-02-2022 oprichten wasboxen 6727761

Lijsbeth van Villeynstraat 35 10-02-2022 vervangen/oprichten tuinhuis  6728689

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

Mierloseweg 323 25-01-2022 strijdig gebruik, kamerverhuur   6681263

Rijpelplein 39 19-01-2022 strijdig gebruik, kamerverhuur   6623137

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

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

maximaal
 20%

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt

Het stoken van hout in open 
haard of houtkachel is lekker 
warm en brengt gezelligheid in 
huis. Hout stoken kan ook 
overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt, 
beperkt u overlast voor uw 
omgeving en voor uzelf. 

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.
Gebruik hout met een 
vochtpercentage van 
maximaal 20%.

Gebruik onbehandeld 
en ongeverfd hout.

Stook niet als het windstil 
(lager dan windkracht 3) of 
mistig is. Dit voorkomt dat 
de rook in uw tuin en bij de 
buren blijft hangen. Check 
daarom voor het stoken 
www.stookwijzer.nu

Steek het hout van bovenaf aan 
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
niet smeulen.

Laat uw kachel minstens 
één keer per jaar vegen 
door een erkend vakman. 
Beperk het risico op een 
schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op 
www.helmond.nl/houtstoken



Vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 25 januari 2022  het bestemmingsplan 

Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang 

van 18 februari 2022 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit plan maakt de realisatie van een vrijstaande ruimte-voor-ruimte woning mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP210092-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via 14 0492. De digitale 

versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. 

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 19 februari 2022 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

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.

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

Liverdonk kadastraal U  07-02-2022  aanvraag inrit 6665881

kavel L74 

Wethouder Ebbenlaan 30 08-02-2022 voortzetting van tijdelijke testlocatie 6715661

Roodborststraat 8 08-02-2022 plaatsen dakkapel (voorgevel) 6525035

Hollandhof 98 08-02-2022 wijzigen aanbouw 6543605

Merelstraat 18 08-02-2022 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6546051

De Kromme Geer 28 07-02-2022 vergroten woning en verbouwing garage  6622781

  tot praktijkruimte 

Wijk Dierdonk 08-02-2022 kappen 47 bomen 6704519

Wijk Rijpelberg 08-02-2022 kappen 29 bomen 6704721

Rembrandtlaan 16 08-02-2022 oprichten overdekt zwembad 6418631

Hortsedijk, Gerwenseweg 09-02-2022 kappen 5 bomen 6711937

Beukehoutstraat,  09-02-2022 kappen 6 bomen 6711995

Europaweg, Goorsebaan  

Zwanenbeemd, Bachlaan 09-02-2022 kappen 6 bomen 6712037

Het Peppellaantje 09-02-2022 kappen 1 boom 6711675

Wijk Brouwhuis 09-02-2022 kappen 32 bomen 6710431

Kasteeltuin, Oostende 09-02-2022 kappen 5 bomen 6711469

Mierloseweg 140 10-02-2022 brandveilig gebruik i.v.m. opvang  6688715

  asielzoekers 

Marshallstraat 16C t/m J 09-02-2022 realiseren van een extra uitweg 6667749

Scoutingterrein Binderen 10-02-2022 kappen 2 bomen 6711527

Bindersestraat 2 10-02-2022 oprichten zorgcomplex “huize d’n herd” 5518947

Eikenwal, Schutsboom,  10-02-2022 kappen 4 bomen 6711635

Brandevoortsedreef  

Bakelsedijk 32 11-02-2022 maken aanbouw aan aanbouw 6592481

Middendijk 28-30 11-02-2022 wijzigen voorgevel en uitbreiden  6581447

  woonkamer  

Van Speijklaan,  11-02-2022 kappen 2 bomen 6711739

Rembrandlaan  

Kanaaldijk Zuid-West  11-02-2022 kappen 1 boom  6711809

kruising Goosebaan   

Industriegebied Zuid 11-02-2022 kappen 8 bomen 6711887

Dorpsstraat 32 11-02-2022 vervangen van de bestaande t-mobile  6679093

  antennes  

Mierloseweg 140 11-02-2022 strijdig gebruik i.v.m. opvang asielzoekers 6688485

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

Boukchouch, S.M.  06-12-1990

Alupei, M.  06-06-1990

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

Beļēvičs, M.  29-03-1992

Kok, F.  01-09-1997

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 17 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


