
Een prettige jaarwisseling voor iedereen
 
Op 31 december 18u tot 1 januari 2u mag je bijna overal vuurwerk afsteken. 
Voor de één feestelijk, voor de ander heel stressvol. Daarom graag #Knalvrij in de 
buurt van kinderen, ouderen, dieren, zieken en opvanglocaties voor vluchtelingen. 
Namens de bewoners en beestjes: Thnx!

Vier je zelf ook graag #Knalvrij de jaarwisseling? Laat het je buurtgenoten weten 
en hang deze poster voor je raam. Haal de poster gratis af bij:

• Stadswinkel 
• Wijkhuis de Boerderij
• Wijkhuis de Fonkel
• Wijkhuis de Lier
• Wijkhuis de Brem
• Wijkhuis de Zonnesteen
• Wijkhuis de Westwijzer
• De Geseldonk
• Wijkhuis ’t Brandpunt

Alvast een prettige jaarwisseling voor iedereen!

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

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

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

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

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

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
niet smeulen.

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.  

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 

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

< 20%

Gebruik onbehandeld 
en ongeverfd hout.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

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

DENK JE OOK
 FF AAN MIJ?

NAMENS DE BEWONERS 
          EN BEESTJES THX!

##KNALVRIJKNALVRIJ



Maak het inbrekers niet te makkelijk!
Onze boa’s, Politie Helmond en de Wijkraad Brandevoort hielden afgelopen week 
de Donkere Dagen Aktie. Zij troffen best wat openstaande poorten en deuren, 
containers waar makkelijk op geklommen kon worden en andere ‘handige’ 
hulpmiddelen zoals ladders aan. Ook stonden veel voertuigen niet op slot en was 
het bij een aantal woningen duidelijk zichtbaar dat er niemand thuis was. Heb 
je een wit voetje in de tuin, bij de woning of auto gevonden? Dan waren zij het! 
Maar het hadden net zo goed inbrekers kunnen zijn. 

Op de voetjes staan tips hoe je je huis, tuin en vervoersmiddelen nog beter zou 
kunnen beveiligen. Want nu het zo vroeg donker is buiten, grijpen inbrekers 
sneller hun kans om wat van je mee te nemen. Maak het ze niet te makkelijk! 

• Controleer of alles goed op slot zit 
• Ramen dicht
• Licht aan, ook rondom de woning
• Zet geen waardevolle spullen in het zicht
• Zorg dat er geen opklimmaterialen in de tuin of rondom de woning staan

Meer tips lees je op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

Bekendmakingen

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

Gerwenseweg 74 12-12-2022 vergroten woning  7267869

Rivierensingel 88 12-12-2022 brandveilig gebruik 7457513

Drenthehof 27 12-12-2022 kamerbewoning 7457839

Marnestraat 31 12-12-2022 vergroten woonhuis  7297947

Berkendonk 30 13-12-2022 plaatsen carport 7461373

Stationsplein 9 13-12-2022 wijzigen hellingbaan 7416305

van Meelstraat 11 14-12-2022 kamerbewoning  7462027

Brainport Smart District- 15-12-2022 oprichten 15 appartementen 7463191

kavel 15 

Lieshoutseweg 76A 16-12-2022 oprichten rijhal met stallen en veldschuur 7260115

Hollandhof 50 17-12-2022 kamerbewoning 7469579

Lage Dijk 13 16-12-2022 plaatsen inbouwweegbrug 7468369

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

Warandelaan 23A 13-12-2022 vergroten woning 7324969

Harmoniestraat 19 14-12-2022 kamerbewoning 

Planetenbuurt 14-12-2022 renovatie type a, b en c woningen 7372091

Zomereik 1 15-12-2022 oprichten woning 7364463

Sportpark de Braak 7 16-12-2022 tijdelijk plaatsen douche-/omkleedunits 7370959

Sectie Q2860  14-06-2022 plaatsen communicatiemast mobiele 6908947

Wolfsputterbaan N279  netwerk KPN 

Sectie C 10951 Deltaweg  14-06-2022 plaatsen communicatiemast mobiele 6909087

nabij 2  netwerk KPN 

Broekwal, Watermolenwal,  16-12-2022 kappen 5 bomen  7416647

Coffermanspad. ‘t Peppellaantje en Venuslaan 

Aarle-Rixtelseweg 73 16-12-2022 innemen van de kronen van 2 bomen  7412857

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Automotive Campus 30 12-12-2022 Automotive Week 2023, 16 april 2023  2022-X3885

De Veste Brandevoort- 12-12-2022 Halve van Helmond, 16 april 2023  2022-X3887

sportpark Molenven 

Steenweg 10 15-12-2022 Carnaval 2023 Borrelbar,  2022-X3943

  17 t/m 20 februari 2023 

Kasteelplein 1 16-12-2022 12,5 jaar Jibb+/Beachevents,   2022-X3946

  8 t/m 13 mei 2023 

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 omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Heistraat 48,  16 december 2022 oprichten 9 appartementen 6294493

48A t/m 48H 
   

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 (tijdelijke) 

Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 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.

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

President Rooseveltlaan 3 16-10-2022 plaatsen overkapping  7327611

Engelseweg 227 09-09-2022 oprichten bedrijfshal  7112127

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

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

Ejsmont, K.   09-10-1992 

Engelen, J.A.H.   07-05-1998 

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

Okpebho, R.U.   15-09-1981 

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



• 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

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

Deltaweg 247 13-12-2022 vergroten voorzijde supermarkt 7336419

Wet Bodembescherming (1)
Melding in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) van een uniforme bodemsanering 

categorie immobiel op de locatie Vossenbeemd 5 (Remat Chemie) (AA079400234) te 

Helmond. 

Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

op 5 december 2022 een melding te hebben ontvangen van Roma Onroerend Goed B.V. van een 

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

bekend staat als Vossenbeemd 5 (Remat Chemie) met locatiecode AA079400234.

Wet Bodembescherming (1)
Melding in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) van een uniforme bodemsanering 

categorie tijdelijk uitplaatsen op de locatie Kanaaldijk N.W. 47 (AA079400688) te Helmond.

Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

30 november 2022 een melding te hebben ontvangen van Brabant Water N.V. van een uniforme 

bodemsanering categorie tijdelijk uitplaatsen. De melding heeft betrekking op de locatie die 

bekend staat als Kanaaldijk N.W. 47 met locatiecode AA079400688.

Wet Bodembescherming (1)
Melding in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) van een wijziging van het 

saneringsplan voor de locatie Kanaaldijk N.O. 100 (AA079400089) te Helmond.

Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

zij op 8 december 2022 een melding heeft ontvangen van MELDER betreffende de wijziging 

van het bodemsaneringsplan voor de locatie die bekend staat als Kanaaldijk N.O. 100 met 

locatiecode AA079400089. 

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Bouwmans  Nieuwveld 19 slijterijvergunning  51164763/

supermarkten Helmond 18-11-2022

Cheers BV/De Vijfhoeck Kamstraat 26 alcoholwetvergunning  51217525/

28-11-2022

Kees Kroket Markt 41 alcoholwetvergunning  51258323/

08-12-2022

Spaans tapas  Steenweg 24 alcoholwetvergunning   51225114/

restaurant El Olivo 15-12-2022

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

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 volgende 

bestemmingsplannen;

• Buitengebied Helmond – administratieve herziening

 Dit plan betreft de uitwerking van het door de gemeenteraad op 18 oktober 2022 genomen

  besluit;
 

• Stationskwartier – Districtsbureau

 Dit plan betreft het mogelijk maken van een nieuw districtsbureau voor het politiedistrict 

 Helmond naast het nieuwe stadskantoor.

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 deze bestemmingsplannen voor te bereiden.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Het aanwijzen van 1 parkeerplaats 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: Fagotstraat 

(VKB 2248).

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt 

aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via 

www.helmond.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens 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
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

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

 - Primulastraat (VKB 2257)

 - Berkehoutstraat 1 (VKB 2258)

 - Saffierstraat 18 (VKB 2259)

 - Postelstraat 26 (VKB 2260)

 - Postelstraat 29 (VKB 2261)

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt 

aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via 

www.helmond.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens 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.

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond 8 december 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


