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

Warandelaan 19 24-01-2022 kappen boom 6678687

Burgemeester Krollaan 28 24-01-2022 vergroten woning 6398727

Dorpsstraat 32 24-01-2022 vervangen van de bestaande t-mobile  6679093

  antennes  

Fon Groffenplein 10 24-01-2022 plaatsen van een nieuwe woonwagen 6679625

Mierloseweg 323 25-01-2022 aanvraag kamerverhuur  6681263

Noord Koninginnewal 46 27-01-2022 plaatsen van dichte rolluiken. 6687329

De Kromme Geer 82 26-01-2022 toestemming/gedogen, praktijk  6684867

  mondhygiënist  

Burgemeester Krollaan 60A 27-01-2022 vervangen garagedeur door 2 ramen 6690021

Dorpsstraat 99 28-01-2022 wijzigen woning 6690723

Mierloseweg 140 28-01-2022 strijdig gebruik i.v.m. opvang asielzoekers 6688485

Mierloseweg 140 28-01-2022 brandveilig gebruik i.v.m. opvang  6688715

  asielzoekers 

Kerkstraat 48A 28-01-2022 verhuren salon als woning 6691765

Makreelstraat 17 30-01-2022 plaatsen dakkapel 6694235

Ameidestraat 3 28-01-2022 verbouwen winkel, oprichten  6454337

  appartementen 

Liverdonk kavel L 72,  28-01-2022 oprichten woning, maken uitweg 6302515

Coppesdonk

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

Gerstdijk 4A 24-01-2022 oprichten bedrijfshal met kantoor,  6122881

  plaatsen erfafscheiding en reclame 

  en wijzigen uitweg 

Warandelaan 19 26-01-2022 kappen boom 6678687

Vlierdensedijk 93 26-01-2022 plaatsen overkapping 6598779

Marshallstraat 16C, 16D,  27-01-2022 oprichten zeven bedrijfsunits 6490623

16E, 16F, 16G, 16H, 16J 

van Hoofstraat 76, 78 28-01-2022 oprichten woning (tweekapper) 6621353

Stationsplein 4 28-01-2022 openen testlocatie voor toegang 6659455

Julianalaan 31 31-01-2022 verwijderen van een binnenmuur 6560413

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

Heibloemweg 10 26-11-2021 plaatsen stellingvloeren hal 1 en 2  6547493

Middendijk 28-30 10-12-2021 wijzigen voorgevel en uitbreiden  6581447

  woonkamer   

Marshallstraat 16C, 16D,  04-11-2021 oprichten zeven bedrijfsunits  6490623

16E, 16F, 16G, 16H, 16J 

Rotsheide 10 17-12-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde)  6598655

Swertpoellaan 13 09-12-2021 vergroten woning  6569905

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

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

Peeleik en Hector Heuvelstraat  27-01-2022  Kermis Helmond Brouwhuis,  2022-00020

  van 14-5 t/m 17-5-2022 

De Kluis 1 27-01-2022 Natuurmarkt Helmond, 12 juni 2022 2022-00021

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden ook gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Haverdijk 5 28-01-2022  75-jarig jubileumfeest  2021-00847

  Plato Group BV (2 april 2022) 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunning 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.

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

Geldzorgen? Een budgetcoach kijkt graag 
met u mee!
Maakt u zich zorgen over geld, een beginnende schuld of lukt het niet altijd om 
rond te komen? De stress kan groot zijn. Een budgetcoach kan u daarbij helpen. 
Iemand om uw zorg of vraag mee te delen, iemand die even meekijkt en die kan 
ondersteunen om weer overzicht te krijgen over uw geldzaken. Ze doen hetgeen 
dat u nodig heeft om financieel weer gezond en zelfstandig te zijn. 

Hoe werkt het?
De budgetcoach maakt een plan van aanpak afgestemd op uw persoonlijke 
situatie. Na het vrijblijvende intakegesprek kijkt u samen wat de budgetcoach 
voor u kan betekenen. De budgetcoach kan u onder andere helpen met:

• Vragen over schulden en betalingsregelingen;
• Tips en advies om beter uit te komen met uw geld;
• Informatie over allerlei initiatieven in de stad.

Hoe vraag ik budgetcoaching aan? 
Budgetcoaching is gratis, vrijwillig en in vertrouwen. U kunt een afspraak maken 
via telefoonnummer 14-0492 (optie 2) of per e-mail naar zorgpoort@helmond.nl. 

Hoe moet Helmond groeien?
Helmond gaat wat betreft het aantal inwoners nog flink groeien. Hiervoor 
moeten we keuzes maken: hoe gaan we bouwen, voor wie en waar? Wat past 
het best bij Helmond? Ook vinden we het belangrijk dat er fijne woonwijken 
in Helmond zijn en blijven: genoeg voorzieningen, de juiste woningen voor 
de diverse doelgroepen en genoeg groen. En we willen ook graag voldoende 
werkgelegenheid in onze stad hebben. Wij horen graag hoe u hier over denkt. U 
kunt dit laten weten door de vragenlijst hierover in te vullen. Dit kan tot en met 
13 februari 2022. U vindt de vragenlijst op www.helmond.nl/vragenlijst. 

Omgevingsvisie
We nemen de uitkomsten van de enquête mee in de omgevingsvisie die we 
maken. In deze visie beschrijven we de ontwikkeling van Helmond de komende 
20 jaar. We stellen de visie op samen met inwoners, ondernemers en allerlei 
organisaties in de stad. Op twee eerdere momenten hebben we voor de 
omgevingsvisie al enkele vragen gesteld over de ontwikkeling van onze stad. We 
stellen in deze vragenlijst nu een aantal concretere vragen om nog beter keuzes 
te kunnen maken.

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

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
 legging vanaf:
Braakweg 33                                      04-02-2022       oprichten woning en maken uitweg 6287505

Inzage 

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 4 februari 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.

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



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

ELEO Technologies B.V. Automotive Campus sectie T7547 het oprichten van een 

  bedrijf voor ontwikkeling en 

assemblage van componenten voor aandrijfsystemen van voertuigen

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

Salafi, M.  12-02-2001

Tilapa, U.  03-10-1989

Douiyeb, T.  22-07-1987

Conceiҫăo Jacito, M.A.  12-08-1998

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

Pisador Valls, M.  15-12-1991

Yildirim, F.  27-11-1986

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. 

Gemeente Helmond - Wet bodembescherming (Wbb) - Zuid Koninginnewal
 t.h.v. Beugelsplein 2 (AA079409686), Helmond

besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Enexis Netbeheer B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag 

van de bodemsanering voor de locatie Zuid Koninginnewal t.h.v. Beugelsplein 2 te Helmond 

(locatiecode: AA079409686). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Helmond heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag. De bodemsanering is 

hiermee afgerond.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 3 februari tot 17 maart 2022 ter inzage 

bij cluster Milieu in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44. Het inzien kan alleen op afspraak. 

U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (tot 17 

maart 2022). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Een verzoek tot het treffen van 

een voorlopige voorziening kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Gemeente Helmond - Wet bodembescherming (Wbb) (1) - BUS-melding - 
Mierloseweg 34-46 (AA079408162), Helmond

Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

23 december 2021 een melding te hebben ontvangen van Hulsbosch Helmond C.V. van een 

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

bekend staat als Mierloseweg 34-46 met locatiecode AA079408162.

• 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

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“52 tijdelijke woningen Brandevoort”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 17 januari 2022 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 60 dB 

ten gevolge van De Voort en 60 dB t.g.v. het spoor Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten 

behoeve van de omgevingsvergunning “52 tijdelijke woningen Telkesveld, Brandevoort. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 4 februari 2022 

gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44. Het inzien kan 

alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 

14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 4 februari 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. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot:

• Het verwijderen van de bebording begin en einde zone 30 km/h inclusief het voorrangsbord 

 ter hoogte van de kruispunten Houtsestraat met de Kromme Haagdijk, Hendrik de 

 Swaeffstraat en Van Myerlestraat door middel van het verwijderen van het bord A01-30zb, 

 A01-30ze en B06 van Bijlage 1 van het RVV 1990. Hierdoor wordt de huidige 

 maximumsnelheid van 50 km/h en de voorrangskruispunten in de Houtsestraat opgeven;

• Het verwijderen van het bord verplicht fietspad aan het begin van het fietspad de Dolfijnlaan 

 – rotonde Heeklaan door middel van het verwijderen van het G11 van Bijlage 1 van het RVV 

 1990, aangezien in het nieuwe ontwerp dit fietspad verlegd wordt;

• Het toepassen van een maximumsnelheid van 30 km/h in de Houtsestraat door het middel 

 van het plaatsen van het bord A01-30zb en A01-30ze van Bijlage 1 van het RVV 1990. 

 Hierdoor wordt de huidige zone 30 van de wijk Akkers uitgebreid;

• Het toepassen van bebording verplicht fietspad aan de zijde van de Korte Brugstraat en ter 

 hoogte van de rotonde met de Heeklaan door middel van het plaatsen van de borden G11 en 

 G12 van Bijlage 1 van het RVV 1990.

Bezwaar maken

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van 

het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, 

afdeling Bestuurs- en Ju-ridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

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 ver-zoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

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

Voor het behandelen van een dergelijk ver-zoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over besluit 2116 en 2117 kunt u 

contact opnemen met mevr. B. Reisinger. U kunt bellen naar 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 3 februari 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.


