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

Dijksestraat 131 25-05-2022 kappen bomen parkeerplaats  7004901

Horst 25 17-05-2022 aanleg twee padelbanen  6919457

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

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

Rembrandtlaan 16 11-07-2022 wijziging oprichten zwembad 6920209

Beemdweg 24-06-2022 realisatie overkapping / loods 6795359

Marshallstraat 16 11-07-2022 wijzigen bedrijfsgebouw t.b.v. zelfstorage 7118607

Trambrugweg 10 11-07-2022 wijzigen gevel 7117967

Markt 33 12-07-2022 vervangen reclame 7120645

Dr. Knippenberghof 68 12-07-2022 plaatsen dakkapel 7055615

Jekerstraat 83 03-06-2022 plaatsen tuinhuis 7025977

Bernadettestraat 30 / 13-07-2022 wijzigen gevels 30 duplexwoningen 7123157

Hortensialaan 84-86A-86B-88A-88B / Leliestraat 2 / Margrietlaan 6A-6B-8A-8B-10A-10B-12A-

12B-14A-14B-16A-16B-18A-18B-20A-20B-22A-22B-24A-24B-26A-26B-28

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

Kamstraat 26 11-07-2022 Leraren bal, 22 en 23 juli 2022  2022-X2112

Markesingel 2 11-07-2022 Smile per Mile, 18 september 2022  2022-X2115

 12-07-2022 Platenbeurs, 31 juli 2022  2022-X2130

Kasteelplein 1 12-07-2022 Het Kasteel van Sinterklaas,  2022-X2132

  31 oktober 2022 t/m 12 december 2022  

Kanaaldijk NOt, Markt +  12-07-2022 Intocht van Sinterklaas Helmond, 2022-X2143

Intochtroute  13 november 2022  

Havenweg 20 14-07-2022 4 jarig bestaan Belcapo 15 Juli 2022  2022-X2151

Speelhuisplein 2 13-07-2022 Seizoen opening Theater  2022-X2154

  het Speelhuis, 21  t/m 23 oktober 2022  

Stiphoutse bossen 13-07-2022 Twcd Dommedal (toertocht),   2022-X2158

  18 september 2022  

Wesselmanlaan 25 14-07-2022 Metelkaar live festival, 2022-X2166

  19 en 20 september 2022  

Kamstraat 26 14-07-2022 Afterparty Kasteeltuinconcerten, 2022-X2168

  29 juli t/m 26 augustus 2022  

De Plaetse eo 15-07-2022 Dickensnight, 18 december 2022  2022-X2176

Herselsestraat 16 15-07-2022 Opening kapsalon Amici,   2022-X2179

  31 juli 2022 van 14.00 tot 17.00 uur  

 

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:

Markesingel 2 13-07-2022 Smile per Mile 18 september 2022  2022-X2115

Sportpark de Braak 7 13-07-2022 Opendag Helmond sport 16 juli 2022  2022-X1882

Kamstraat 26 14-07-2022 Leraren bal 22 en 23 juli 2022  2022-X2112

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:

Rutkenshoeve 12 11-07-2022 verbouwen woning 7018489

Oudartstraat 20 11-07-2022 vergroten woning 6928745

Zoete Kers 26 12-07-2022 oprichten woning, maken uitweg 6312335

Cederhoutstraat 38 14-07-2022 verhogen dak (isolatie) 7111471

Abendonk 50 15-07-2022 oprichten woning 6440413

Deze zomer hinder en extra reistijd op 
de A2/N2
De gemeente Eindhoven bouwt een tunnel onder de Randweg A2/N2, ter 
hoogte van het Goederen Distributie Centrum (GDC) Eindhoven-Acht. Dit levert 
ernstige verkeershinder op van 28 juli tot en met 22 augustus. In die periode zijn 
er minder rijstroken beschikbaar. Ook zijn de rijstroken verschoven en smaller, 
daardoor geldt een lagere maximum snelheid. De extra reistijd kan in drukke 
periodes oplopen tot 60 minuten. 
 
De hinder geldt voor het verkeer op de A2/N2 Randweg Eindhoven tussen 
de knooppunten Batadorp en Leenderheide in beide richtingen. Het 
doorgaande verkeer wordt geadviseerd om via de A73 en de A16 te reizen. 
Voor bestemmingsverkeer geldt het advies om zoveel mogelijk op rustige 
momenten te reizen, of om te kiezen voor alternatief vervoer. Houd de actuele 
verkeersinformatie in de gaten en ga goed voorbereid op reis.  

Verbeteren bereikbaarheid
De aanleg van de tunnel is een onderdeel van de aanpak van de wegenstructuur 
in Eindhoven Noordwest. Dit is nodig om de bereikbaarheid van de regio en de 
bedrijventerreinen te verbeteren. Ook vermindert de aanpak de kans op files 
op de A2/N2 en de wegen die daarop aansluiten. Tot slot ontstaat een betere 
verbinding met de op- en afritten van de A58 bij Best. 

Tunnel
De werkzaamheden aan de tunnel zijn al gestart. Daar merkt het verkeer 
momenteel niets van. Aannemer Strukton Civiel bouwt de tunneldelen op 
een werkterrein naast de Randweg om zo de verkeershinder te beperken. 
De tunneldelen worden tussen 28 juli en 22 augustus op hun definitieve 
plek gereden, daardoor zijn er tijdens de werkzaamheden maar acht van de 
vijftien rijstroken beschikbaar. De tunnel is uiterlijk in 2023 klaar, de overige 
werkzaamheden geven geen overlast voor het verkeer

Eindhoven Airport en meer informatie
Reiziger en bezoekers van Eindhoven Airport krijgen tussen 28 juli en 22 augustus 
te maken met omleidingen. Meer informatie vind je op 
www.eindhoven.nl/noordwest. Hier staat ook informatie over het treinverkeer en 
werkzaamheden aan het spoor in de zomer. Bekijk de actuele reisinformatie via 
de website van Rijkswaterstaat via www.rwsverkeersinfo.nl en de website 
www.VanAnaarBeter.nl. 

Bekendmakingen

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

Hertelaan 59-61 14-07-2022 wijzigen uitweg 7074215

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



Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gerwenseweg 52,  15-7-2022 oprichten 6 appartementen 5035111

52A t/m 52E 

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

Binnen Parallelweg 44. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

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

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

rechter om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval stelt u eerst 

beroep in. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl

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 

Mroz, P.  06-04-1987

Esch van, A.J.H.  10-11-1972

Ayuba, T.  21-04-1995

Chalat, E.  02-03-1963

Czudowski, L.D.  07-01-1990

Czudowska, O.W.  28-11-1992

Czudowska, D.K.  03-08-2019

Bahrii, A.  16-05-2002

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

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

Leest van de, C.  28-02-1983

Hoof van, A.  03-09-1997

Xhofleer, M.  05-04-1973

Paula, A.P.H.I.  08-12-1989

Bahrii, H.  18-10-1984

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. 

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de bestemmingsplannen:

1. Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende - fase 1

 Het plan voorziet in de ontwikkeling van ca. 150 woningen. De locatie aan de Kanaaldijk 

 N.O., direct ten noorden van het Oostende, waar deze woningen zijn voorzien, is momenteel 

 onbebouwd.

2. Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende - fase 2

 Het plan voorziet in de ontwikkeling van ca. 45 woningen. De locatie aan de Kanaaldijk N.O., 

 ten noorden van het Oostende, waar deze woningen zijn voorzien is momenteel 

 onbebouwd. Voor de bestaande bedrijven binnen dit bestemmingsplan blijft de 

 bedrijfsbestemming behouden.

3. Hoogeind – Geluidzone

 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.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop 

en op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 

vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“6 appartementen Gerwenseweg 52, 52A t/m 52E”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 14 juli 2022 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 53 dB ten 

gevolge van de Gerwenseweg hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning 

“6 appartementen Gerwenseweg 52, 52A t/m 52E. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 22 juli 2022 

gedurende zes weken ter inzage in de tijdelijke huisvesting van het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44. Het inzien van het papieren exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 04 92. Het digitale 

exemplaar kunt u inzien op de website van de gemeente.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 22 juli 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 sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

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 21 juli 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.




