
Bekendmakingen

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

Batikstraat 18 / Taftstraat 2 21-06-2022 vergroten winkelpand, maken uitweg  7020773

  en parkeerterrein  

t.h.v. Wethouder van  27-06-2022 plaatsen tijdelijke scootmobielruimtes   6833423

Deutekomplein 6 en Frans van Bommelstraat 29

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

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

Huiskensstraat 2 16-08-2022 vervangen condensor op dak 7192785

Berm naast Dorpsstraat 114  16-08-2022 kappen 3 bomen 7191389

Vogelenzang 16-08-2022 kappen 4 bomen 7191503

Matthijs Vermeulenstraat 5 12-08-2022 plaatsen airco 7186363

Itterestraat 56 17-08-2022 doorbraak draagmuur 7194865

Caroluslaan 5 18-08-2022 plaatsen reclame 51151881

Adriana van den  18-08-2022 plaatsen airco (voorzijde) 7196935

Dyckestraat 23 

Brandevoortse Dreef -  18-08-2022 aanleg tijdelijke kabelverbinding 7171011

Schutsboom 

Sectie U -  19-08-2022 opwaarderen hoogspanningsnet 7192085

perceelnummer 6692 

Sectie C –  16-05-2022 oprichten 40 appartementen 6632133

perceelnummer 9574 en 9652 (Lindberghplein) 

Achterdijk 25 27-07-2022 beperkte milieutoets (OBM) 7088015

Zuiddijk 27 25-07-2022 beperkte milieutoets (OBM) 7152083

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

De Alpen 1 t/m 13 en  17-08-2022 Buurtfeest De Alpen 2-9-2022  2022-X2552

2 t/m 14 

Markt  17-08-2022 Custom Car Meeting 11-9-2022  2022-X2554

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

Zandstraat 7 15-08-2022 plaatsen reclame 7150839

Deurneseweg 11 -  16-08-2022 oprichten tijdelijke 6925507

Sectie N 4566  onderwijsaccommodatie De Kempel 

Pastoor Elsenstraat 34 16-08-2022 vergroten woning 6655001

Bruhezerweg 21 17-08-2022 vergroten woning 6789311

Bernadettestraat 30 /  17-08-2022 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 

Goorloopzone 10-08-2022 kappen van 2 bomen 7154609

Mierloseweg 347 18-08-2022 wijzigen voorgevel 7130267

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Sherart B.V. Zuiddijk 27 Het vernieuwen van het productieproces 

 en het uitbreiden met het pand Waterdijk 7

Enexis Netbeheer B.V. Korte Dijk 9  Het vernieuwen van een 

gasdrukregel- en meetstation

Helmond start met uitbetaling extra 
energietoeslag van € 500,-
De energierekening gaat voor veel huishoudens omhoog. Niet iedereen kan deze 
rekening betalen. Daarom hebben mensen met een laag inkomen (tot 120% 
van de bijstandsnorm) een eenmalige toeslag gekregen. Ruim 6.000 Helmondse 
huishoudens hebben in april € 800,- ontvangen op hun rekening. Begin juli 2022 
heeft minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer gezegd dat bovenop 
het bedrag van € 800 nog een bedrag van € 500 komt. De gemeente Helmond is 
hier meteen mee aan de slag gegaan en start met de uitbetaling hiervan.

Dit betekent dat inwoners die eerder dit jaar al € 800,- hebben ontvangen, het 
extra bedrag van € 500,- uiterlijk in de laatste week van augustus vanzelf op 
de bankrekening gestort krijgen. U ontvangt hierover een brief. U hoeft dit dus 
niet extra aan te vragen. Heeft u laatst een aanvraag ingediend voor de € 800,- 
of wilt u die nog gaan indienen? En heeft u daarover nog geen positief besluit 
ontvangen voor 16 augustus? Dan ontvangt u het gehele bedrag van € 1300,-  
in één keer. U hoeft hiervoor dus geen extra aanvraag in te dienen.

Energietoeslag aanvragen 
Heeft u geen brief ontvangen, maar denkt u wel in aanmerking te komen? 
Dan kunt u de toeslag zelf aanvragen. Het is voor inwoners zonder gemeentelijke 
inkomensverklaring mogelijk om een aanvraag in te dienen via de website van de 
gemeente. Ga dan naar www.helmond.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook meer 
informatie over de voorwaarden. Lukt het u niet om digitaal een aanvraag in te 
dienen? Vraag dan een papieren aanvraagformulier aan via 14-0492 (kies optie 2).  

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op 
www.helmond.nl/energietoeslag. Of kijk op www.helmond.nl/allelichtenopgroen 
voor meer tips om energie te besparen. 

Slimmer omgaan met energie? 
Kom naar het Energiehuis Slim Wonen
Bent u een huiseigenaar of huurder en wilt u slimmer met uw energie omgaan? 
Ga dan naar het Energiehuis Slim Wonen. Het Energiehuis Slim Wonen is het 
loket van de gemeente Helmond en zeven andere Peelgemeenten voor alles wat 
met energie te maken heeft. 

Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld isoleren, wilt u deskundig 
onafhankelijk advies of wilt u deelnemen aan een gratis thema avond? Neem 
contact op of loop vrijblijvend binnen. Het Energiehuis Slim Wonen helpt u graag.

Themabijeenkomsten september
In september zijn er themabijeenkomsten over zonnepanelen en over de 
warmtepomp. De themabijeenkomsten vinden plaats in het Energiehuis aan de 
Torenstraat 3 in Helmond op:
• Maandag 12 september om 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten? 
• Maandag 26 september om 19.30: Warmtepomp iets voor mij? 

U kunt zich aanmelden via de website https://energiehuisslimwonen.nl/agenda/ 
of door een mail te sturen naar info@energiehuisslimwonen.nl. 

Meer informatie
Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl, mail naar het serviceloket via 
info@energiehuisslimwonen.nl of kom tijdens een van de inloopspreekuren naar 
Torenstraat 3 in Helmond. 

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

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



Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ingetrokken. 

Het betreft de vergunning van WaterstofNet vzw voor een waterstoftankstation op de 

Automotive Campus in Helmond. 

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Inzage 

De beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 26 augustus 2022 tot 

en met 6 oktober 2022 ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 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. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf 

telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening 

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 

5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, 

tenzij gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige 

voorziening is beslist. Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd indien spoed dit vereist. 

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

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

 Burgemeester Moonsstraat 14, Janssen & Ftritsenplein 27, Oostende 149, Paukenstraat 14,  

 Tasmanstraat 44, Trompstraat 52, Weth van Deutekomplein 1, Weth Ebbenlaan 76, 

 Ameidewal 9, Elzas 101, Dijksestraat 38, Zeppelinstraat 40, Betuwehof 47, 

 ’t Peppelplantsoen 8, Ameidepark 406, Engelseweg 113, Oostende 153, Piet Heinstraat 33, 

 Bloemendaellaan 3, Maurickplantsoen 3, Zuiderstraat 49.

• gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

 Griendershoeve 15, Gulperplantsoen 5, Hof Bruheze 123, Hoornstraat 6, 

 Mgr Swinkelsstraat 22, Oostende 1, Van Weerden Poelmanstraat 130, Astronautenlaan 26, 

 Astronautenlaan 50, De Winterstraat 30, Kardinaal van Enckevoirtstraat 29.

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.

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 25 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.




