
Laat je informeren over duurzaamheid en 
de energietransitie 
Duurzaamheid en de energietransitie. Het zijn ondertussen geen onbekende 
begrippen meer. De laatste jaren zijn het twee heel belangrijke thema’s 
geworden. Voor de overheid en het bedrijfsleven, maar ook voor u als inwoner. 
Want: wat komt er eigenlijk op ons af? Voor welke uitdagingen staan we? En 
welke bijdrage kunnen we leveren aan een duurzamer Helmond? Tijdens de 
podiumbijeenkomst op dinsdag 14 juni gaan we hier dieper op in en laten we 
ons graag informeren over het thema ‘Duurzaamheid en de Energietransitie’. 
Ook u bent van harte welkom om deze avond bij te wonen!

Praktische informatie 
Wat?    Podiumbijeenkomst Duurzaamheid en Energietransitie 
Wanneer?  Dinsdag 14 juni om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 
Waar?    Dr. Knippenbergcollege – Rembrandtlaan 30, Helmond 
Voor wie?  Voor raadsleden en iedereen die zich graag laat informeren

Wilt u meer weten over het programma en de sprekers? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 14 juni.

Sluiting gemeentelijke kantoren vanwege 
Pinksteren 
Op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

U kunt de gemeente op deze dagen telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven 
van een melding, het maken van een afspraak of het online aanvragen van een 
product kunt u terecht op onze website.

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 7 juni. 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 maandag 6 juni 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. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten.

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak 
via www.helmond.nl/milieustraat.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 14 juni, 28 juni en 12 juli 
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

Bekendmakingen

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

Helmond 25-05-2022 Jumbo op de pedalen,  2022-X1596

  25 september 2022  

Markt, Ameidewal,  01-05-2022 Zomerkermis Helmond 2022,  2022-X1323

Marktstraat, Watermolenwal, Torenstraat 8 t/m 13 juli  

Markt 05-05-2022 Vinyl platenbeurs, 26 juni 2022  2022-X1397

Lambardi Plein,  09-05-2022 Lambardi festival, 18 september 2022  2022-X1420

Kromme Steenweg, Speelhuis 

Ten Sneppescoet Helmond 24-04-2022 Wijkfeest ten Sneppescoet, 2 juli 2022  2022-X1217

Wederhof 12 - Driehoek  22-04-2022 Rijpelberg live 2.1, 2 t/m 3 juli 2022  2022-X1193

Rijpelberg Wederhof/ Theo Driessen - Groningenhof  

De Kromme Geer 33 -  20-04-2022 Dierdonkdagen 2022,  2022-X1185

De Kromme Geer 33 e.o.  van 9 t/m 11 september 2022  

Tubapad 6  20-04-2022 Garagesale Helmond-Noord  2022-X1180

  muziekwijk, 11 september 2022  

Houtsdonk 20-04-2022 Kofferbakverkoop, 5 juni 2022  2022-X1164

winkelcentrum Brouwhorst 19-04-2022 Jibb samen bewegen, 25 juni 2022  2022-X1162

Dierdonkpark 2 19-04-2022 25 jarig bestaan tennisvereniging  2022-X1156

  Dierdonk, 25 juni 2022 

Sportpark Espendonk 1 18-04-2022 Jarig jubileum V.V. Bruheze,  2022-X1141

  15 t/m 21 juni 2022  

Markt 18 11-04-2022 Straatvoetbaltoernooi Jibb, markt,  2022-X1101

  17 juli 2022  

Horst 27 13-04-2022 Gewoon omdat het weer kan 2022-X1099

  festival-hockeyclub Helmond, 9 juli 2022  

Dorpsstraat 10-04-2022 Dorp van de M, 18 en 19 juni 2022  2022-X1088

Cacaokade 1 15-04-2022 Bedrijfsfeest Savant groep, 25 juni 2022  2022-X1138

Kasteellaan 24-05-2022 Kasteellaan evenementen 2022,  2022-X1585

  10-7 t/m 28-8-2022  

Kasteellaan 8 24-05-2022 Kasteeltuinconcerten de Kei en  2022-X1571

  de Vlegel, 8-7-22 t/m 26-8-22 

Winkelcentrum Brouwhorst, 24-05-2022 Braderie Brouwhuis 35 jaar bestaan, 2022-X1568

Brouwhorst 14  18-9-2022  

Weverspark 23-05-2022 Nationale buitenspeeldag, 8 juni 2022  2022-X1562

Thorbeckestraat 3 23-05-2022 25 jarig jubileum autobedrijf  2022-X1560

  Hans Drouen, 9 en 10 juli 2022  

Havenplein 20-05-2022 Kennedymars, 2 t/m 3 juli  2022-X1552

Jan Olieslagersstraat 20-05-2022 Buurtbbq Jan Olieslagersstraat,  2022-X1548

  11 juni 2022  

Lambertushof 19-05-2022 En Plein Public, 1 juli t/m 3 juli 2022  2022-X1528

Havenweg 2-4 19-05-2022 Pinksteren, 4 juni t/m 6 juni 2022  2022-X1526

Dierdonk 18-05-2022 Buurtcamping Helmond Dierdonk,  2022-X1524

  22 t/m 24 juli 2022  

Hoofdstraat/ 17-05-2022 Muziek op ‘t plein, 24 juli 2022  2022-X1521

Pastoor Elsenstraat 

Markt, Veestraat,  16-05-2022 Helmond Art Festival,  2022-X1485

Smalle Haven  11 september 2022  

Balsbeemden, Rubeemden,  09-05-2022  Buurtbarbeque Beemden Brandevoort, 2022-X1424

Bentbeemden, Polbeemden,   25 juni 2022

Stepekolk-Oost, ecozone   

Havenweg 11-05-2022 After Party Kasteeltuinconcerten,  2022-X1431

  8 juli t/m 26 augustus 2022 

Kanaaldijk Z.O. 50 15-05-2022 Nederlands Kampioenschap  2022-X1478

  Kanopolo, 18 en 19 juni 2022  

Steenweg 19 26-05-2022 Dutch Kizomba Festival Beets  2022-X1613

  bachata, 16  t/m 20 juni 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.



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

Sectie U 7923 Brandevoort -  24-05-2022 oprichten woonhuis  6367885

Liverdonk kavel L90   

Rijpelbaan, sectie C nr.11429 24-05-2022 realisatie telecommast 7000861

Wevestraat 4 25-05-2022 vergroten woning 7002867

Bosselaan 18 25-05-2022 plaatsen bestaande woonwagen 7004019

Generaal Pattonstraat 1 27-05-2022 aanleg van laadinfrastructuur  7007333

Maccallastraat 19 26-05-2022 vestigen bed&breakfast  7006631

Engelbrechthoek 59 16-05-2022 plaatsen overkapping 6980263

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

Martinalidonk 43 23-05-2022 maken uitweg 6771353

Coppesdonk 7 23-05-2022 oprichten woning 6579935

de Korte Geer 3 18-05-2022 plaatsen dakkapel voorgevel 6855259

Liverdonk, kavel L 102 24-05-2022 maken uitweg 6928441

Kasteeltuin 18-05-2022 ontheffing doorloop kasteeltuin  51018111

  t.b.v. wandelevenement 

Metopestraat  25-05-2022 oprichten 12 patiowoningen 6865095

1 t/m 9 oneven en 2 t/m 14 even  

Jan Hokaarsstraat 26 25-05-2022 oprichten berging en overkapping 6902607

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

Kasteelplein 1 – Kasteeltuin 24-05-2022  In beweging tegen kanker,  2022-00024

  25 en 26 juni 2022

Goorloopweg 4 25-05-2022 Interne feestavond TV Shaile,  2022-x1589

   26-06-2022
 

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

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

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

Heistraat 6A 30-03-2022 splitsen pand, oprichten appartementen  6863771

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

De plannen liggen niet ter inzage. 

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Torenstraat, sectie I  27-05-2022  Torenstraat oprichten 35 appartementen 6260577

nummer 2346 en 2539 

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 27 mei 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het 

(tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 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.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u 

richten aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Team 

Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kan een afspraak worden gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder 

telefoonnummer 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

Mierlo van, M.F.P.  09-11-2001

Mazurek, N.E.  21-09-1989

Martens, H.H.L.  26-11-1998

Opbroek, M.M.J.H.  02-01-1968

Cărăbăneanu, I.  05-09-1991

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

Majchrzak, J.  22-09-2000

Verstijnen, H.J.M.  28-05-1965

Zsarnoczai, J.  17-11-1989

Jeleniewicz, R.P.  21-08-1989

Shikh Belo, R.  11-10-1995

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. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Het aanwijzen van de Kerkstraat, Ameidestraat, Markt, Veestraat, een gedeelte van de 

 Kegelbaan, Smalle Haven, een gedeelte van de Oude Aa, Kamstraat, Beursplein, Het Hool, 

 Lambertushof, Kerkweg, Ketsegangske, Vleeschhouwerijstreeg, een gedeelte van 

 de Havenweg als voetgangers-zone voor het gehele etmaal door het aanbrengen van 

 verkeersbord G07zb met onderbord “fietsers toegestaan tussen 21:00 en 9:00h, snorfietsers 

 niet toegestaan” en met daarbij op enkele locaties het onderbord “laden/lossen toegestaan 

 maandag t/m vrijdag van 7:00 – 11:00h”.

• Een zone geslotenverklaring voor voertuigen op een gedeelte van de Havenweg tussen de 

 Havenweg (ter hoogte van de Kanaaldijk Noordoost) en de Veestraat en op de Kasteellaan 

 tussen de Veestraat en de Parkweg door het aanbrengen van verkeersbord C1zb met 

 onderbord “uitgezonderd fietsers”. Op de Havenweg is ter hoogte van de Kanaaldijk 

 Noordoost inrijden ten behoeve van laden en lossen toegestaan door het aanbrengen van

 onderbord “uitgezonderd laden/lossen maandag t/m vrijdag van 7:00 – 11:00h”. (VKB 2104)

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op www.helmond.nl/verkeersbesluit. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u 

contact opnemen met dhr. R. vd. Kuijlen tel. 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 2 juni 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.




