
Helmond vangt half jaar jonge 
vluchtelingen op 
Omdat de asielzoekerscentra in Nederland overvol zijn, springen gemeenten bij. 
Ook wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

In Helmond vangt het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) in de week 
van 21 februari ongeveer 40 jonge vluchtelingen op. Het gaat om minderjarige 
jongeren tussen de 14 en 18 jaar die zonder ouders of andere begeleiders in 
Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. De noodopvang is in de 
locatie van Fung Loy Kok Taoist Tai Chi Centrum Nederland aan de Mierloseweg 
140 in Helmond. De opvang duurt tot uiterlijk 1 september 2022. 

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/noodopvang.

Post overheid digitaal
Wilt u uw post van de overheid voortaan digitaal ontvangen? Dat kan met de 
berichtenbox van MijnOverheid. 

In uw persoonlijke berichtenbox ontvangt u berichten over bijvoorbeeld 
gemeentelijke aanslagen, uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van 
uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u 
zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Ervaar het zelf en meld u aan met uw 
DigiD op www.mijnoverheid.nl.

Bent u al aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke 
heffingen in uw inbox. Heeft u zich niet aangemeld bij MijnOverheid? 
Dan ontvangt u de aanslag per post.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 8 februari, 22 februari 
en 8 maart 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

?

Iedere inwoner van Helmond betaalt 

belasting aan de gemeente. U ontvangt 

de aanslag uiterlijk eind februari.  

Het geld gebruiken we bijvoorbeeld voor de aanleg en onderhoud 

van wegen, riolering en straatverlichting.

Of voor het ophalen van huisvuil, groenafval, 

papier en ook voor onderhoud van sportvelden.

Vragen over de aanslag? Niet eens? Bel ons via 14 0492.

Uw aanslag digitaal ontvangen? 

Dat kan via www.mijnoverheid.nl.

U kunt uw aanslag ook via 

automatische incasso betalen.

Meer weten? Bel 14 0492, mail naar belastingen@helmond.nl 
of kijk op www.helmond.nl/belastingen

http://www.mijnoverheid.nl 
mailto:belastingen%40helmond.nl?subject=


Bekendmakingen

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

Heiakker 24 17-01-2022 plaatsen opbouw op de 1e verdieping  6660217

Weg naar Bakel 4 13-01-2022 plaatsen reclamemast 6636645

Aarle-Rixtelseweg 113 18-01-2022 vergroten woning 6665375

Rijpelplein 39 19-01-2022 aanvraag kamerverhuur  6623137

Stationsplein 4 17-01-2022 openen testlocatie voor toegang 6659455

Varenschut 11A 18-01-2022 nieuwe Covid 19 testlocatie  6662917

Marshallstraat 16C t/m J 19-01-2022 realiseren extra uitweg 6667749

Liverdonk kadastraal U  19-01-2022 aanvraag inrit 6665881

kavel L74 

Zwanebloemsingel 6 19-01-2022 plaatsen tuinhuis 6525943

Achterdijk 13 18-01-2022 bouwrijp maken (bodemsanering) 6664453

Dwergvlasbeek 1 18-01-2022 plaatsen erfafscheiding  6663659

Maaslaan 80 21-01-2022 plaatsen verdieping op aanbouw 6653035

Steenovenweg 21 22-01-2022 herstelwerkzaamheden schoorsteen 6675287

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

Abendonk 52 17-01-2022 oprichten woning 6456463

Koeveldsestraat 3 17-01-2022 verbreding dakkapellen, wijziging voorgevel 6432333

Martinalidonk 41 17-01-2022 oprichten woning, maken uitweg 6284935

Venstraat 4 18-01-2022 plaatsen dakkapel 6528901

Kaldersedijk 3 18-01-2022 maken uitweg 6577707

Steenweg 25 18-01-2022 realiseren extra bovenwoning 6436601

Schrijvershoeve 72 19-01-2022 plaatsen dakkapel (voorgevel) 6548349

Zandstraat 104 20-01-2022 plaatsen erker 6460925

Elbeplantsoen 33 21-01-2022 maken tijdelijke bouwinrit  6581759

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

Meijerijhof 22 18-01-2022 plaatsing dakkapel (voorgevel) 6625719

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

Rikkersdonk 5 19-11-2021 oprichten woning, maken uitweg  6531715

Merelstraat 18 26-11-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde)  6546051

De Braak, sectie E 3092, 25-11-2021 oprichten multifunctionele 6542601

3465, 3091  accommodatie De Braak  

Marshallstraat 16 30-11-2021 plaatsen tussenvloer  6555027

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

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Buvo Castings B.V. Achterdijk 25 Het vervangen van een smeltinstallatie.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
 legging vanaf:
Kaldersedijk 30                                  28-01-2022      oprichten woning en strijdig gebruik 5468195

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 januari 2022 

gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 

Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via 

telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van 

een beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep meer worden ingesteld door 

een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de 

eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.
           

• 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

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

Dabrowski, M.  16-03-2000

Jarmula-Ploszynska, M.Z.  10-06-1952

Beurden van, J.P.F.E.  07-02-1980

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. 

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

Ţuţui, V.M.  20-02-1994

Permentier, D.P.J.  26-01-1983

Pîrnău, S.  14-03-1997

Aris, H.  09-04-1979

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat:

• Nachtegaallaan thv 171 (VKB 2202)

Meer 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 (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat:

• Meervalstraat hv 11 (VKB 2124)

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. ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

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

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en wethouders van Helmond 27 januari 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


