
Sluiting gemeente op 5 en 6 mei    
Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei zijn alle kantoren van de 
gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee 
dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een afspraak 
in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl.

De afvalinzameling gaat gewoon door
Wilt u weten wanneer het afval bij u wordt opgehaald? Vul uw postcode en 
huisnummer in op www.deafvalapp.nl. Dan ziet u uw actuele afvalkalender. 
Daarin staan de ophaaldata van alle soorten afval. U kunt DeAfvalApp ook als app 
downloaden voor op uw smartphone of tablet.

De milieustraat is deze dagen geopend volgens de reguliere openingstijden
Dat is van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op 
afspraak. Ga hiervoor naar www.helmond.nl/afspraak.

Het Burgemeester Geukerspark: 
van verhalenspeeltuin tot een nieuw 
horecapaviljoen    
Steeds meer wordt het centrum dé centrale, levendige ontmoetingsplek voor 
alle Helmonders. Met een compacte winkelkern en een goede verbinding tussen 
de verschillende gebieden in de stad. En met veel ruimte voor groen en water.

Verhalenspeeltuin
In de nieuwe Verhalenspeeltuin staan dankzij de bibliotheek maar liefst 11 
speeltoestellen in het Burgemeester Geukerspark. Zoals een touwparcours, 
familieschommel, trekvlot over de Aa, een speelvloer en nog veel meer. Kinderen 
van 4 tot 12 jaar komen tijdens het spelen in contact met letters, cijfers en 
verhalen. De officiële opening is op woensdag 11 mei, maar de Verhalenspeeltuin 
is nu al te bezoeken.

Bekendmakingen

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

Kanaaldijk N.O. 100 14-04-2022 oprichten bedrijfsgebouw  6699613

Engelbrechthoek 24 19-04-2022 kapschuur plaatsen  6852315

Coppesdonk 3 19-04-2022 oprichten woning, maken uitweg 6302515

Vleutendonk 4 20-04-2022 oprichten woning 6762061

Vleutendonk 10 20-04-2022 oprichten woning 6736155

Vleutendonk 8 20-04-2022 oprichten woning 6736401

Aarle-Rixtelseweg 25 21-04-2022 oprichten berging en poolhouse 6787941

Vleutendonk kavel L79 21-04-2022 maken uitweg 6811275

Vleutendonk kavel L78 21-04-2022 maken uitweg 6808607

t.h.v. Engelsweg 127-129 06-04-2022 kappen 6 bomen  6803939

Fon Groffenplein 10 25-04-2022 plaatsen woonwagen 6679625

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

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

Marslaan 5 17-04-2022 wijzigen gevel (voorzijde) 6910423

Scheerderhof 56 15-04-2022 plaatsen overkapping 6907549

Basstraat 138 14-04-2022 vergroten woning, plaatsen dakkapel 6655977

De Hoefkens 30 14-04-2022 oprichten bedrijfshal 6696425

De Hoefkens 28 14-04-2022 oprichten bedrijfshal 6190149

Mierloseweg 2C 14-04-2022 verbouwen kantoor naar woonhuis 6905243

Steenovenweg 21 19-04-2022 tijdelijk plaatsen van een vodafone  6913779

  zendmast  

Mercuriuslaan 72 11-04-2022 plaatsen overkapping 6887157

Middellaan 36 19-04-2022 wijzigen draagmuur (deurkozijn) 6784443

Sectie C 10951 Deltaweg  19-04-2022 plaatsen communicatiemast mobiele 6909087

nabij 2  netwerk kpn

Sectie Q 2860  19-04-2022 plaatsen communicatiemast mobiele 6908947

Wolfsputterbaan N279  netwerk kpn 

Edelhertlaan 13 21-04-2022 plaatsen overkapping 6922531

Gertsdijk, Kadeweg,  22-04-2022 oprichten van de aquathermiecentrale 6925775

sectie Z nr. 750 

Liverdonk, kavel L 102 25-04-2022 maken uitweg 6928441

Sectie N 4566 22-04-2022 oprichten tijdelijke  6925507

  onderwijsaccommodatie De Kempel 

Liverdonk, kavel L 83 22-04-2022 oprichten woning, maken uitweg  6923443

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

Vleutendonk 10 14-02-2022 oprichten woning  6736155

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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Sportpark Espendonk 18-4-2022  60 (62) Jarig Jubileum v.v. Bruheze,    2022-X1141

  15 t/m 21 juni 2022                             

Dierdonkpark 2 19-4-2022  25 jarig bestaan Tennis Vereniging  2022-X1156

  Dierdonk, 25 juni 2022                               

De Kromme Geer 33 e.o. 20-4-2022  Dierdonkdagen 2022,       2022-X1185

  9 t/m 11 september 2022 

Mierloseweg 21-4-2022  Braderie Mierloseweg 2022,  2022-X1187

  12 juni 2022 

Vliscoterrein 22-4-2022  Jubileum Personeelsfeest 175 jaar  2022-X1191

  Vlisco, 20 mei 2022                               

Rijpelberg Wederhof  22-4-2022  Rijpelberg Live 2.1, 2 t/m 3 juli 2022 2022-X1193

Theo Driessen Groningenhof                                  

Centrum 22-4-2022  Helmond Live, 26 mei 2022 2022-X1212

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
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Hoogeindsestraat,  14-04-2022  Oliemolense Snuffelmarkt, 15 mei 2022 2022-00066

Zandstraat 

De Zandbergen - Stiphout 19-04-2022  Regionale Scouting wedstrijden,  2022-00078

  22-4 t/m 24-4-2022 

Peeleik en  19-04-2022 Kermis Helmond Brouwhuis,  2022-00020

Hector Heuvelstraat   14-5 t/m 17-5-2022 

Helmond Centrum 22-04-2022  Koningsnacht en Koningsdag,  2022-00084

  26 en 27 april 2022 

Van der Brugghenstraat 43 21-4-2022 Koningsdag Stiphout 2022-X1073

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.

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



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

 legging vanaf:

Sectie U, 2854, 2293,  29-04-2022  buitenplanse afwijking tbv oprichten 6761477

2855 (ged) 3398, 2307  woningen 

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

29 april 2022 voor iedereen ter inzage in 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.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen en Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor 

bellen naar 14 0492.

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

Snoekstraat 2 17-03-2022 maken uitweg                                                         6632863

Vergunningaanvraag Openbare orde en veiligheid
De volgende aanvraag is in de afgelopen week binnengekomen:

Aanvrager: Locatie: Omschrijving: Registratienr.:

WOVIMZ Entertainment Molenstraat 205 exploitatievergunning seksbioscoop 50963730/

19 april 2022

Oproep

Hierbij roepen we eventuele andere gegadigden voor het starten van een seksbioscoop in 

Helmond op om hun belangstelling hiervoor binnen 4 weken na publicatie van deze oproep 

kenbaar te maken via h.reen@helmond.nl. Geef hierbij aan wat de locatie van de seksbioscoop 

wordt en voeg een intentieovereenkomst van de rechthebbende van dit pand voor de vestiging 

van een seksbioscoop toe.

Meer informatie

Op www.helmond.nl vindt u de voorwaarden om een aanvraag voor een exploitatievergunning 

in te dienen. Wilt u meer informatie over de aanvraagprocedure? Bel dan de afdeling Veiligheid 

en Naleving via telefoonnummer 14-0492 of mail naar gemeente@helmond.nl.

In Helmond mag maximaal één seksbioscoop worden uitgebaat. De vereiste 

exploitatievergunning heeft daarom een schaars karakter. Indien er zich uiterlijk donderdag 

26 mei 2022 geen andere belangstellende ondernemers gemeld hebben, zal de aanvraag van 

WOVIMZ Entertainment inhoudelijk beoordeeld worden en tot vergunningverlening voor de 

periode van 10 jaar overgegaan worden als geen weigeringsgronden aanwezig zijn. Mochten 

er zich meer belangstellende ondernemers melden, dan zal de exploitatievergunning via een 

verdelingsprocedure verleend worden. Met als bijzondere aandachtspunten de manier waarop 

we de concurrerende aanvragen [voor een exploitatievergunning] onderling vergelijken én hoe 

om te gaan met de – eveneens als schaars aan te merken – vereiste omgevingsvergunning voor 

andere locaties dan de Molenstraat.   

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

Asten van, R.P.  27-03-1989

Fronczyk, A.  26-06-1956

Ochişor, D.  16-07-1999

Sint Jago, C.J.  12-02-1987

Relou, T.E.S.  06-02-1993

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

Chakroun, A.  16-04-1991

Mazurek, N.E.  21-09-1989

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

Idzkiewicz, M.A.  06-11-1977

Altunel, H.  31-08-1977

Meulenbroeks, I. A-M.  11-01-1995

Vogels, J.  02-05-2020

Vogels, J.J.F.  04-07-1989

Crommentuijn, J.J.P.A.  02-01-2004

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

ISPA Plastics Vossenbeemd 47 het oprichten van een inrichting voor 

bewerking van en handel in 

kunststof producten

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

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

op 15 april 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 

wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 

verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van Stam en De Koning Bouw B.V. en betreft de locatie die bekend 

staat als hoek Kanaaldijk N.O.-Oostende met locatiecode AA079409369.

Kennisgeving beschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van MTRC hebben ingetrokken voor het bedrijf 

voorheen gevestigd op de Vossenbeemd 47 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 29 april 2022 tot en 

met 9 juni 2022 voor iedereen 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 een afspraak maken via 088-3690369.

Beroepschrift indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift richt u 

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.

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 28 april 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.


