
Podiumbijeenkomst dinsdag 5 april 
over integriteit
Op dinsdag 5 april organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst 
over integriteit. Tijdens deze bijeenkomst staat centraal hoe raadsleden 
het onderwerp actief kunnen benaderen, met welke risico’s zij te maken 
krijgen en welke middelen zij hebben om hierover afspraken te maken. De 
podiumbijeenkomst start om 19:30 uur en vindt plaats in Wijkhuis de Geseldonk 
(Cederhoutstraat 44).  U bent vanaf 19:00 uur van harte welkom om deze 
bijeenkomst bij te wonen!

Op deze informatieve avond kunt u luisteren naar een aantal interessante 
sprekers vanuit diverse organisaties die hun deskundigheid over het thema 
integriteit overbrengen. Na iedere spreker heeft u de mogelijkheid om vragen te 
stellen. 

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma start met een inleiding van burgemeester Blanksma. Ze zal 
stilstaan bij wat integriteit voor raadsleden betekent en waarom het onderwerp 
continu aandacht verdiend. Ze vertelt ook waar u als inwoner van Helmond 
terecht kan als er vragen zijn over integriteit of over dilemma’s.

Vervolgens spreekt Michel Linnenbank over netwerkintegriteit: het klinkt voor 
veel mensen als iets waarmee ze nooit in aanraking willen of zullen komen. Toch 
liggen integriteitskwesties in ons dagelijks leven op de loer. Soms komt iemand in 
een ingewikkelde situatie, omdat ze iemand verder willen helpen, een project een 
duwtje in de rug willen geven of vanuit persoonlijke interesse of loyaliteit bepaalde 
onderwerpen extra willen ondersteunen. Daarom is het extra belangrijk dat we ons 
bewust zijn van integriteit in het netwerk en wat dat voor (onbewuste) gevolgen 
kan hebben voor het raadswerk.

Titus Visser spreekt over conflictsituaties: uit een onderzoek uit 2016, de European 
Working Conditions Survey, kwam naar voren dat Nederlanders twee keer zoveel te 
maken krijgen met geweld dan gemiddeld. De gevolgen hiervan zijn groot. Hierbij 
kan gedacht worden aan angst, gezondheidsklachten, burn-outs. Maar het kan 
ook zo ver gaan dat politici zich in hun werk laten beïnvloeden door eventuele 
repercussies. Hoe stel je grenzen als politicus aan agressie en intimidatie en hoe 
zorg je ervoor dat je zelf het goede voorbeeld toont?

Bart de Jong deelt zijn kennis over: het inzichtelijk hebben van mogelijke risico’s die 
op het pad van raadsleden komen en het maken van afspraken over hoe raadsleden 
om willen gaan met die risico’s. Hierbij kunt u denken aan de gedragscode en wat je 
daar als gemeenteraad in wil opnemen. Maar ook hoe je elkaar kan aanspreken op 
gedrag of het contact tussen raadsleden en ambtenaren.

Vragen stellen
Na afloop van de presentaties is er ruimte voor vragen aan alle sprekers.

Meer informatie
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen.

Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 5 april. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 5 april, 19 april en 
3 mei 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

Samen in actie voor een gezonde natuur – 
houd uw hond aan de lijn
De eerste bloembollen komen bovengronds, vogels zijn aan het broeden en 
drachtige reeën bereiden zich voor op hun jongen. De natuur is nu bijzonder 
mooi, maar ook op z’n kwetsbaarst. In de periode tussen maart en juli is het 
zogenaamde ‘broedseizoen’. Een periode waarin er veel kwetsbare, jonge dieren 
in de natuur zijn. Het is daarom extra belangrijk dat honden daar aangelijnd zijn.  

Houd uw hond aangelijnd 
Elk jaar zien we weer veel bijtincidenten met honden. Daarbij worden jonge wilde 
dieren verwond of gedood. Dit is naar om te zien en schadelijk voor wilde dieren. 
Veel hondenbezitters denken: ‘Mijn hond doet dat niet’. Volgens ecoloog Wouter 
van Vijfeijken ligt dit anders. Iedere hond heeft een jachtinstinct. Ook rondrennen 
door het veld kan voor verstoring zorgen van broedende vogels. Drachtige reeën 
kunnen in paniek raken van loslopende honden en zichzelf daarbij verwonden.  

Doe dit vooral in bos- en natuurgebieden 
In een aantal gebieden in Helmond geldt een aanlijnplicht, uw hond moet hier 
aan de lijn. Welke gebieden dit zijn kunt u vinden op de hondenkaart op 
www.helmond.nl/dieren. In de gebieden waar aanlijnen niet verplicht is vragen 
wij u om de hond tijdens het broedseizoen  (maart - juli) alsnog zoveel mogelijk 
aan te lijnen. De komende maanden hebben de boa’s hier extra aandacht voor.  

Van maandag 4 tot en met vrijdag 8 april 
rijden de GRIP-wagen én kca-bus weer 
door Helmond
Vanaf maandag 4 april rijden het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) en de kca-bus 
tegelijk door Helmond. Zo kunt u op één locatie zowel uw afval voor het GRIP als 
voor klein chemisch afval inleveren. De wagens staan elke dag op verschillende 
plekken in de stad. We komen dus ook bij u in de buurt. Een bezoek aan het GRIP 
en de kca-bus is gratis. Lees hieronder wat u er allemaal kunt inleveren. 

Bij het GRIP kunt u de volgende afvalsoorten kwijt:
•  metalen;
•  kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
•  lampen;
•  piepschuim (let op: geen foam, geen gekleurd piepschuim, geen vervuild 
 piepschuim);
•  batterijen en kleine accu’s 
•  textiel;
•  harde kunststoffen;
•  frituurvet;
•  elektrische apparaten;
•  hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte 
 spiegel).

U mag maximaal één boodschappentas vol naar het GRIP brengen.

Batterijen, spaarlampen en cartridges gratis inleveren bij kca-bus
Heeft u thuis nog klein chemisch afval (kca)? In de week van 4 tot en met 8 april 
komen we met de kca-bus naar uw wijk om het op te halen! Bij de kca-bus kunt u 
onder andere batterijen, accu’s, (spaar)lampen, cartridges en verfproducten gratis 
inleveren. U mag klein chemisch afval onbeperkt inleveren bij de kca-bus.

Benieuwd op welke dag we bij u in de buurt zijn?
Het GRIP en de kca-bus staan van maandag 4 april tot en met vrijdag 8 april 
elke dag op verschillende plekken in de stad. U vindt het rondreisschema in 
DeAfvalApp en op www.helmond.nl/GRIP en www.helmond.nl/kca. U kunt daar 
ook al de schema’s van de volgende rondes in juni (week van 20 juni) en oktober 
(week van 31 oktober) bekijken. DeAfvalApp is gratis te downloaden in de App 
Store of Google Play Store.

Let op: Locaties kunnen afwijken van eerdere rondes. Kijk in het schema wanneer 
we in welke wijk  staan.



Haal in april gratis compost op bij de 
milieustraat
Net de tuin aan het verbouwen? Heeft u een eigen moestuin? Of bent u 
gek op tuinieren? Kom dan langs op de milieustraat. In april is het namelijk 
compostmaand. Dit betekent dat u de hele maand gratis compost kunt ophalen 
bij de milieustraat in Helmond. Maak een afspraak en neem een schop, zak of 
eventueel aanhangwagen mee zodat u het zelf kunt inladen. U mag tot één volle 
aanhangwagen per keer meenemen. 

Groente, fruit, tuinafval en etensresten
Wist u dat etensresten en tuinafval binnen 12 dagen worden omgezet naar 
compost? Dat compost belandt dan weer op de landbouwgronden of misschien 
wel in uw tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar zorgt ervoor dat al uw 
planten en bloemen gezond kunnen groeien. Compost zit namelijk boordevol 
voedingstoffen en houdt vocht vast, waardoor u in droge periodes de tuin minder 
vaak hoeft te sproeien. 

Komt u gratis compost ophalen bij de milieustraat? 
Maak vooraf een afspraak via www.helmond.nl/afspraak of bel naar 14-0492. 
De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond. 

De openingstijden zijn:
• maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur;
• zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Bekendmakingen

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

3e Haagstraat 157 21-03-2022 verhogen dak 6833701

Brouwhuissedijk 28 21-03-2022 vervangen houten kozijnen door  6820417

  kunststof 

Torenstraat 1 21-03-2022 plaatsen reclame 6801421

Eikenwal 6 22-03-2022 verwijderen 2 steunmuren 6838779

Burgemeester Geukerspark 1 21-03-2022 plaatsen reclame 6836625

Griftstraat 74 21-03-2022 aanbouw en opbouw aan de achterzijde  6836461

Beemdweg 22-03-2022 oprichten overkapping/loods 6795359

van der Brugghenstraat 44 23-03-2022 plaatsen dakkapel 6842229

Bleriotstraat 2 17-03-2022 plaatsen erfafscheiding 6824945

 

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

Martinalidonk 43 22-03-2022 oprichten woning 6710011

Aarle-Rixtelseweg 113 22-03-2022 vergroten woning 6665375

Burgemeester Krollaan 32 22-03-2022 vergroten berging/garage 6702283

Caroluslaan 20 23-03-2022 plaatsen zonnepanelen 6707423

Brouwhuissedijk 28 24-03-2022 vervangen houten kozijnen door kunststof 6820417

Rotsheide 10 24-03-2022 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6598655

Watermolenwal 2 25-03-2022 vervangen 4 dakramen 6811479

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

Coppesdonk 4 31-12-2021 oprichten woning, maken uitweg  6544569

Deurneseweg 13 04-02-2022 vergroten school met dakkapellen en  6710155

  plaatsen vluchttrap  

Geeneindse Kerkweg 18 31-01-2022 verbouwing en vergroten woning  6695161

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

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 14 maart 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 Equans Nederland en betreft de locatie die bekend staat als 

Weg op den Heuvel 35 (Stadskantoor) met locatiecode AA079409159.

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 

16 maart 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren.

De melding is afkomstig van adviesbureau MILON bv, namens de afdeling IBOR van de 

gemeente Helmond, en betreft de locatie die bekend staat als Hoek Torenstraat- de Waart met 

locatiecode AA079409528.

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

Helmond Centrum 18-03-2022     Koningsnacht en Koningsdag,  2022-00084

  Helmond Centrum, 26 en 27 april 2022 

Helmond 18-03-2022     Kennedymars, Helmond,  2022-00085

  2 en 3 juli 2022 

Frans Joseph van Thielpark 7 18-03-2022     Groen Weekend,  2022-00087

  Frans Joseph van Thielpark 7, 4 en 5 juni 2022 

Burgemeester Geukerspark 19-03-2022     Drakenboot Festival,  2022-00089

  Burgemeester Geukerspark, 3-6 t/m 5-6-2022 

Antonianenpad 1 - buiten,  22-03-2022     Beer-Burgers and Two Smoking Barrels,  2022-00092

Gilde terrein  St.Antonianenpad 1, 21 mei 2022 

De Zandbergen - Stiphout 15-03-2022     Regionale Scouting wedstrijden,  2022-00078

  de Zandbergen Stiphout, 22-4 t/m 24-4-2022 

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.:

Icarusstraat 35 21-03-2022  Team Holzken Kickboksgala,  2022-00062

  14 en 15 mei 2022 

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 22-03-2022  Kasteeltuin Markt, 28 augustus 2022 2022-00059

Stiphoutse bossen 22-03-2022  3D Ronde Helmond,  2022-00047

  3 en 4 september 2022 

Overloop 1 -  24-03-2022  Koningsdag/Oranjemarkt, 27 april 2022 2022-00058

Winkelcentrum Brouwhorst 

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. 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.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

’t Zusje Helmond Steenweg 2-4 Alcoholwetvergunning 50857510/

22-03-2022

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl.  

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 31 maart 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


