
Bekendmakingen

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

Hoofdstraat 159 28-04-2022 plaatsen antennes mobiele  6937261

  datacommunicatie 

Rijpelbaan,  24-05-2022 realisatie telecommast  7000861

sectie C nr.11429 

Nachtegaallaan thv 50 28-06-2022 plaatsen containerberging  7084749

Bindersestraat 2 28-06-2022 wijzigen verleende vergunning 7070385

  2021-x2431 

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

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

Loenastraat 10 11-08-2022 vervangen kozijnen 7185065

Korhoenderhof 25 11-08-2022 oprichten bijgebouw/berging 7184209

Belmontepark 16 13-08-2022 vergroten woning 7006045

Geldropse Ventweg 2 15-08-2022 oprichten woning 7175129

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Cacaokade 1 08-08-2022 Infected Summer Lounge,  2022-X2437

  21 augustus 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
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Cacaokade 1 08-08-2022 Infected Summer Lounge,  2022-X2437

  21 augustus 2022 

van der Brugghenstraat 74 11-08-2022 Punktholzer bierfest,  2022-X2020

  24 en 25 september 2022  

Bezwaar maken

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

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

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

Bachlaan 13 08-08-2022 vergroten woning 7097185

Lieshoutseweg 23 08-08-2022 maken uitweg 7076451

Horst 21 09-08-2022 maken uitweg 7170311

Liverdonk kavel L 63 09-08-2022 maken uitweg 7152721

Kasteel-Traverse 101 11-08-2022 wijzigen brandscheidingen 7124083

Johannes Vermeerlaan 74 10-08-2022 kamerbewoning 7051275

Abendonk 45 11-08-2022 oprichten woning 6963307

Dorpsstraat 53 10-08-2022 uitbreiden woning  6943889

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Het gedeelte van verkeersbesluit 2113 betreffende de Haaglaan 5 in te trekken;

• Het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E04 van Bijlage 1 van het 

 RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende locatie: J.A. Carpstraat 

 aan de overzijde van huisnummer 58;

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.

Tips tegen woninginbraak
Gaat u binnenkort op vakantie? Dat is een goed moment voor inbrekers om hun 
slag te slaan. Met een aantal simpele voorzorgsmaatregelen verkleint u de kans 
op woninginbraak. Dat geldt ook voor thuisblijvers. In de zomermaanden is er 
namelijk een piek in het aantal inbraken. Lees hier wat u kunt doen om inbraak 
te voorkomen.

Vakantiegangers
Gaat u op vakantie? Licht uw buren in. Zij kunnen op de woning letten en de 
woning een bewoonde indruk geven door post weg te halen, de planten water 
te geven of de auto af en toe op de oprit te zetten. Inbrekers houden niet van 
licht, goede buitenverlichting helpt ook om inbrekers buiten de deur te houden, 
bijvoorbeeld met een bewegingssensor of een tijdschakelaar. Daarnaast is het 
verstandig uw buren te vertellen dat zij bij een verdachte situatie direct de politie 
bellen via telefoonnummer 112. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om 
de inbrekers te pakken. 

Thuisblijvers
Blijft u tijdens de zomermaanden thuis? Let ook dan extra op. Ramen en deuren 
staan vaker open met het mooie weer. Al gaat u maar even weg, sluit altijd 
alle deuren en ramen en vergeet uw wc-raampje en de garage niet. Laat een 
bewoonde indruk achter en leg geen kostbare spullen in het zicht.

Veilig socialmediagebruik
Het is natuurlijk leuk om uw mooie vakantiefoto’s meteen te delen met vrienden 
en familie. Toch is het niet verstandig om op social media te melden dat u op 
vakantie gaat. Plaats uw vakantiefoto’s pas achteraf en zet de automatische 
locatiegegevens uit (ook al gaan ze niet over uw vakantie).

We wensen u een fijne, inbraakvrije zomer!

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 23 augustus, 6 september 
en 20 september 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



Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Het gedeelte van verkeersbesluit 2113 betreffende de Kollershoeve 5 in te trekken;

• Het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E04 van Bijlage 1 van het 

 RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende locatie: Blekershoeve 

 aan de overzijde van huisnummer 1.

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.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Sint Agathastraat aan te wijzen als eenrichtingsverkeer, door het plaatsen van het bord 

 model C04 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “uitgezonderd fietsers” op de 

 volgende locatie: Sint Agathastraat ter hoogte van huisnummer 2.;

• de verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit (VKB 2219) behorende 

 situatietekening.

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. B. Reisinger tel. 14-0492.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

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

 Kijkduinstraat thv 14

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.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend op 9 

augustus 2022 een melding te hebben ontvangen van Loads Vastgoed B.V. van een uniforme 

bodemsanering categorie immobiel. De melding heeft betrekking op de locatie die bekend 

staat als Kanaaldijk N.O. 100 met locatiecode AA079400089.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

op 5 augustus 2022 een melding te hebben ontvangen van Aelmans namens Enexis van 

een uniforme bodemsanering. De melding heeft betrekking op het tijdelijk uitplaatsen van 

verontreinigde grond in een leidingtracé in de wegen Brandevoort en Korte Schutsboom. 

De werkzaamheden vallen binnen de locatie die bekend staat als Brandevoort t.h.v. 1 t/m 9 met 

locatiecode AA079409039.

Ontwerpbestemmingsplan Hoogeind - Geluidzone
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, 

het ontwerpbestemmingsplan Hoogeind - Geluidzone met ingang van 19 augustus 2022 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plan betreft de geluidzone die gelegen is op het gezoneerde industrieterrein Hoogeind. 

De geluidzone die is vastgelegd in de huidige bestemmingsplannen komt niet overeen met de 

werkelijke geluidzone. In dit parapluplan wordt deze zone correct juridisch vastgelegd.

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2900BP210123 -1000. Er ligt ook een papieren exemplaar 

ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan 

tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl 

is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Hoogeind - Geluidzone. Voor een mondelinge 

zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492. 

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 

Skowron, A.M.  24-05-1988

Gora, L.K.  01-07-1988

Gora, M.J.  06-11-1992

Malinowska, A.M.  04-09-1991

Lucasius, N.V.  26-12-1987

Anim, P.  23-09-1998

Bahrii, H.  18-10-1984

Rata, D.A.  11-06-2000

Zapior, M.K.  13-05-1997

Kraj, J.A.  05-02-2000

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

Zeggoud, D.  16-10-1972

Mikitiuk, P.W.  07-12-1956

Orzel, I.B.  03-02-1977

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 een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Bidfood B.V. Korendijk 16 Het veranderen van een groothandel 

   in food en non-food.

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 18 augustus 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.


