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• 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

Sluiting gemeente met Hemelvaart    
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.

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 31 mei, 14 juni en 28 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.

Bekendmakingen

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

Liverdonk L75 04-05-2022 maken uitweg 6951147

Jan Hokaarsstraat 26 04-05-2022 oprichten berging en overkapping 6902607

Lieshoutseweg 45 04-05-2022 kappen 1 boom 6951765

President Rooseveltlaan 35 05-05-2022 wijzigen gevel 6954501

het Hool 29-31 / Markt 20 05-05-2022 wijzigen winkel in appartementen 6809239

Complex 118 (vogelbuurt) 05-05-2022 vervangen asbesthoudende daken 6909195

Hortsedijk 53 05-05-2022 plaatsen kozijn (i.p.v. garagedeur) 6955907

Brandevoortse Dreef 101 09-05-2022 plaatsen gevelreclame 6961939

Geeneind kadastraal A 2147 08-05-2022 oprichten woning 6959191

Aarle-Rixtelseweg 20 06-05-2022 oprichten bijgebouw 6925411

Asterstraat 27 08-05-2022 oprichten aanbouw 6911379

Liverdonk Kavel L 100 10-05-2022 oprichten woning 6963307

Geeneind 22 11-05-2022 oprichten carport 6899907

Europaweg 99-101 11-05-2022 oprichten 78 appartementen 6857749

Vleutendonk, kavel L85 12-05-2022 oprichten woning, maken uitweg 6393171

Sectie E, 3357 gedeeltelijk 3354 12-05-2022 wijzigen uitweg 6960487

Noord Parallelweg 27 12-05-2022 maken uitweg 6967711

Schootense Loop 10 13-05-2022 plaatsen reclame 6973153

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

Abendonk 56 26-03-2022 oprichten woning, maken uitweg  6318361

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

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

Middellaan 36 09-05-2022 wijzigen draagmuur (deurkozijn) 6784443

Burgemeester  11-05-2022 plaatsen reclame 6836625

Geukerspark 1 

Dr. Knippenberghof 1 09-05-2022 vervangen bijgebouw 6757567

 Vleutendonk 2 11-05-2022 oprichten woning 6814013

 Deurneseweg 13 13-05-2022 vergroten school met dakkapellen 6710155 

 en plaatsen vluchttrap 

van der Brugghenstraat 44 13-05-2022 plaatsen dakkapel 6842229

Griftstraat 74 15-05-2022 aanbouw en opbouw aan de achterzijde  6836461

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Zuiddijk 23                                       9-5-2022    Open dag / feest sxt, 18 juni 2022  2022-x1300

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende evenementenvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden, 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 

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

Geweigerde omgevingsvergunning
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Wethouder van 3 mei 2022 gebruik van pand voor begeleid  5691911 

Wellaan 122 wonen door drie personen in drie woonruimten 

Beroepschrift indienen

Bovenstaande vergunningaanvraag is in eerste instantie buiten behandeling gesteld, maar 

na een bezwaarschrift alsnog geweigerd. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de 

verzenddatum een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch (ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

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

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

Mehmedaliev, D.S. 12-08-1994

Dos Reis Goncalves, P.D. 25-01-1983

Zeimanis, V. 06-03-1999

Kanál, Z. 11-11-1992

Maraşlioğlu, Z. 20-07-1992

Malysa, A. 11-06-1982

Kurzak, K.J. 27-01-1999

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. 

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



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

X-PORE B.V. Lage Dijk 29B Het veranderen van een bedrijf voor het 

vervaardigen van metallische en keramische producten.

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

Pawlus, P.M. 27-05-1997

Hermans, F.M.M. 11-02-1970

Dimitroc, D.M. 15-03-1985

Bennett, G.G. 01-01-1978

Szwajca, D.J. 16-05-1990

Schoofs, G.T.F.J. 21-10-2004

Ochi or, D. 16-07-1999

Gruijters, G.J.A. 19-10-1999

Ibrahimi, G. 21-05-1990

Georghe, C.S. 02-02-1991

Kerkhof van de, M.M.A.J. 05-04-1967

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 7 mei 2022 een verzoek 

hebben ontvangen van Bidfood B.V., Korendijk 16 in Helmond om maatwerkvoorschriften 

te stellen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het gaat om 

maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.

Het betreft uitsluitend een kennisgeving. Bezwaar maken is in dit stadium nog niet mogelijk.

Vastgesteld bestemmingsplan Helmond West – Houtsdonk 
Binnendongenstraat Oost

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 10 mei 2022 het bestemmingsplan Helmond 

West – Houtsdonk Binnendongenstraat Oost heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met 

ingang van 20 mei 2022 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit plan maakt de realisatie van maximaal 78 nieuwbouwappartementen mogelijk. 

De bestaande bebouwing, aan de parallelweg van de Europaweg, bestaande uit een 

kantorencomplex en een detailhandelsvoorziening wordt gesloopt.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1500BP200202-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u graag de papieren versie inzien? Plan dan een 

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.  

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 21 mei 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 

wordt genomen over het verzoek.  

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

• 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 19 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.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Helmond West - Houtsdonk / Binnendongenstraat Oost”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij ten behoeve van het 

bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk / Binnendongenstraat Oost” op 17 maart 

2022 hogere waarden voor de geluidbelasting hebben vastgesteld als bedoeld in de Wet 

geluidhinder. Deze waarden bedragen maximaal 63 dB ten gevolge van de Europaweg, 

maximaal 60 dB t.g.v. de Binnendongenstraat en maximaal 52 dB t.g.v. de Boerhaavelaan.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen in het appartementengebouw 

aan de Europaweg in het bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk / 

Binnendongenstraat Oost”.

Inzage

Met ingang van 20 mei 2022 kunt u het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken inzien 

op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u de papieren versie inzien? Plan dan een 

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 21 mei 2022 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

burgemeester en wethouders;

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

zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer er 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. 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Rectificatie: ontwerpbestemmingsplan ’t Hout - Aquamarijnstraat
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 ‘t Hout - Aquamarijnstraat met ingang van 22 april 2022 gedurende

zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plangebied ligt aan de Aquamarijnstraat in de wijk ’t Hout. De locatie hoort nu nog bij 

de aangrenzende begraafplaats van de Sint Luciakerk. Dit terrein wordt in de huidige situatie 

niet gebruikt. Het kerkbestuur heeft aangegeven deze gronden ook in de toekomst niet meer 

nodig te hebben als begraafplaats. Met dit ontwerpbestemmingsplan krijgt het plangebied de 

bestemming Wonen waarbij 18 grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen worden.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP200211 

-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1. Wilt u graag de papieren versie inzien? Plan dan een afspraak. U kunt hiervoor 

bellen naar 14-0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen 

Binnen genoemde termijn van zes weken, van 22 april t/m 2 juni 2022, 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 ’t Hout - 

Aquamarijnstraat. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor 

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.




