
Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Saxofoonstraat- 24-10-2022 Griezeltocht Muziekwijk 2022-X3341

Fagotstraat-(Klein deel)   Helmond-Noord, 5 november 2022

Piet v Bokhovenpad

Havenweg 4C 24-10-2022 Carnaval 2023 Franske,  2022-X3354

  13 t/m 25 februari 2023  

Havenweg 18 25-10-2022 Biereliers Feest, 11 november 2022  2022-X3358

Kasteelplein 1 23-08-2022 Sinterklaas Circus,  2022-X2637

  16-11-2022 t/m 4-12-2022  

Peeleik 7 -  27-10-2022 Carnavalsoptocht Brouwhuis,  2022-X3380

Gemeenschapshuis de Loop  20 februari 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.

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

Pivtorak, L.  09-05-1959

Bubenok, V.  19-12-2012

Kostenko, Y.   07-09-1981

Kostenko, D.S.  24-04-2005

Kostenko, D.S.  19-08-2009

Rediu, F.  16-05-1985

Liepina, D.  23-08-1986

Kivkucāns, A.  30-12-2000

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

Schriks, A.E.J.M.  27-02-1967

Kooijenga, U.   12-05-1964

Moisa, A.S.   20-08-2005

Cismaru, A.C.   08-07-1993

Roman, A.   09-10-1995

Cismaru, N.G.   12-06-2022

 

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, 5700AZ 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. 140492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Bewonersbijeenkomst Time-out & 
verblijfsvoorziening
Er komt een voorziening in Helmond waar mensen met meervoudige en 
complexe problemen 24 uur per dag en 7 dagen per week terechtkunnen. De 
voorziening komt bij de kruising Rochadeweg-Veldbeemd, aan de zuidkant van 
Helmond. Hier kunnen maximaal 30 personen 24/7 opvang en begeleiding 
krijgen. De gemeenteraad neemt naar verwachting begin 2023 een definitief 
besluit over de locatie. Daarna volgen nog verschillende stappen voor de 
voorziening haar deuren kan openen. Wie hier meer over wil weten, is welkom 
bij de bewonersbijeenkomst op 8 november.

Aanmelden kan tot en met 6 november
De bijeenkomst is in het Fletcher Wellness-Hotel in Helmond aan de 
Scheepsboulevard 2 in Helmond. Om 19.15 uur start de bijeenkomst. 
Aanmelden kan tot en met 6 november door te mailen naar 
Timeoutenverblijfsvoorziening@helmond.nl. Geef in de mail uw naam en 
postcode aan en met hoeveel personen u komt. 

Programma informatiebijeenkomst 
Wethouder van Dijk licht samen met zorgpartners toe waarom deze voorziening 
in Helmond gerealiseerd wordt. Verder worden de stappen toegelicht die 
moeten worden doorlopen voordat de voorziening daadwerkelijk haar deuren 
kan openen. U kunt al uw vragen stellen en in gesprek gaan over zorgen en 
aandachtspunten met de gemeente en zorgaanbieders. We nemen deze vragen 
en zorgen mee in het verdere proces. 
 
Meer informatie
Lees meer op www.helmond.nl/Time-outvoorziening. 

Bekendmakingen

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

Zijdevlinder 3 24-10-2022 maken uitweg 7344319

Goderthoek 4 24-10-2022 plaatsen overkapping 7330717

Dijksestraat 21A 24-10-2022 oprichten berging 6809307

Loenastraat 10 25-10-2022 kamerbewoning 7348227

Marktstraat 10 t/m 10E 26-10-2022 wijzigen kantoor naar 6 appartementen 7236639

Houtsestraat 67 26-10-2022 maken uitweg 7352603

Jacob van Wassenaerstraat 24 30-10-2022 vergroten woning met erker 7360057

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

Kloosterweide 39 18-10-2022 kappen 1 boom 7222655

Piet de Witstraat 19 27-10-2022 plaatsen overkapping en erfafscheiding 7277891

Citroenvlinder 1 27-10-2022 oprichten keermuur 7321547

Arcenlaan 19 28-10-2022 oprichten woning, maken uitweg 7167547

Cortenbachstraat 130,  18-10-2022  verbouwen begane grond naar 7169769

130A en 3e Haagstraat 108A   3 appartementen 

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Markt 26-10-2022 Straatvoetbal Helmond, 18 juni 2023  2022-X2944

Kasteelplein 1 26-10-2022 Sinterklaas Circus, 2022-X2637

  16-11-2022 t/m 4-12-2022  

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 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



Wet bodembescherming (Wbb) (2)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Tauw B.V. heeft namens afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend 

tot het instemmen met het evaluatieverslag van een bodemsanering voor de locatie Steenweg 

25 te Helmond (locatiecode: AA079408344). Het college van B&W heeft besloten om in te 

stemmen met het ingediende evaluatieverslag.

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 2 november 2022 tot 14 december 2022 in te zien bij 

cluster Milieu in het tijdelijk Stadskantoor aan de Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is 

alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (14) 0492.

Wet bodembescherming (Wbb) (2)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

BK ingenieurs heeft, namens Enexis Netbeheer B.V., een verzoek ingediend tot het instemmen 

met het evaluatieverslag van een bodemsanering voor de locatie Steenweg 23 te Helmond 

(locatiecode: AA079408344). Het college van B&W heeft volgende besloten om in te stemmen 

met het ingediende evaluatieverslag.

Inzage

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

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 2 november 2022 tot 14 december 2022 in te zien bij 

cluster Milieu in het tijdelijk Stadskantoor aan de Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is 

alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.

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

Halil Car Care 1e Tussendijk 16B Het oprichten van een 

doe-het-zelf-garage.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 3 november 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.




