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• 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

Schema Grondstoffen Inleverpunt (GRIP)
en klein chemisch afval (kca)
MAANDAG 17 JANUARI 2022

Brouwhuis 
Peeleik - Trambaan (De Loop) 09.00 uur - 10.00 uur
Amer (parkeerplaats bij het spoor) 10.15 uur - 11.15 uur

Hoogeind 
Montgomerystraat  12.45 uur - 13.45 uur

Helmond Oost 
Chrysantstraat 14.00 uur - 15.00 uur
Barentzpark (parkeerplaats Swift-Helmond) 15.15 uur - 16.15 uur 

Brouwhuis (avond) 
Amer (parkeerplaats bij het spoor) 17.45 uur - 18.45 uur

DINSDAG 18 JANUARI 2022

Helmond Oost 
Smirnoffstraat (tussen Straakvense Bosdijk en Plesmanlaan) 09.00 uur - 10.00 uur 

Binnenstad 
Advocaat Botsplein (parkeerplaats Lidl) 10.15 uur - 11.15 uur
Ameidewal 11.30 uur - 12.30 uur
Dijksestraat (parkeerterrein Leonardus kerk) 14.15 uur - 15.15 uur 

Helmond Oost 
Braakse Bosdijk (parkeerplaats de Braak) 15.30 uur - 16.30 uur

Binnenstad (avond) 
Advocaat Botsplein (parkeerplaats Lidl) 17.45 uur - 18.45 uur

WOENSDAG 19 JANUARI 2022

Warande 
Bachlaan (ter hoogte van Vivaldilaan) 09.00 uur - 10.00 uur
Aletta Jacobsplein (ter hoogte van nummer 16) 10.15 uur - 11.15 uur 

Helmond-West 
Arbergstraat (tegenover speeltuin Helmond-West) 11.30 uur - 12.30 uur 

Stiphout 
Citroenvlinder (tussen Gasthuisstraat en Vuurvlinder) 14.15 uur - 15.15 uur 
Janssenstraat (omgeving Van der  15.30 uur - 16.30 uur
Brugghenstraat) 

Warande (avond) 
Aletta Jacobsplein (ter hoogte van nummer 16) 17.45 uur - 18.45 uur

DONDERDAG 20 JANUARI 2022

‘t Hout 
Mierloseweg (parkeerplaats Calsstraat) 09.00 uur - 10.00 uur
Janssen en Fritsenplein (parkeerplaats Jan Linders) 10.15 uur - 11.15 uur
Wilgehoutstraat (parkeerplaats R.K.S.V. Mierlo-Hout) 11.30 uur - 12.30 uur

Brandevoort 
Drie Eikenbeemden (parkeerplaats Sportpark Brandevoort) 14.15 uur - 15.15 uur
Statenlaan (parkeerplaats Vaartsestraat) 15.30 uur - 16.30 uur 

‘t Hout (avond) 

Janssen en Fritsenplein (parkeerplaats Jan Linders) 17.45 uur - 18.45 uur 

VRIJDAG 21 JANUARI 2022

Helmond-Noord 
Nieuwveld (parkeerplaats Dansschool Reniers) 09.00 uur - 10.00 uur

Dierdonk 
Ockenburghpark (ter hoogte van nummer 15) 10.15 uur - 11.15 uur 
Sandenburglaan (tussen Varennadreef en Berkenheuveldreef) 11.30 uur - 12.30 uur

Rijpelberg 
Sportcomplex de Rijpel (Rood-Wit ‘62) 14.15 uur - 15.15 uur
Berkendonk (bosrand bij kruising Gelderlandhof) 15.30 uur - 16.30 uur 

Helmond-Noord (avond) 
Nieuwveld (parkeerplaats Dansschool Reniers) 17.45 uur - 18.45 uur

Van 17 tot en met 21 januari rijden de 
GRIP-wagen én kca-bus tegelijk door 
Helmond
Vanaf maandag 17 januari 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. 

Het lokale GRIP is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen bij het scheiden 
van afval. Uit bewonersonderzoeken blijkt dat de afstand naar de milieustraat 
voor inwoners te ver is. En dat ze daardoor hun afval minder goed scheiden. Vaak 
gaat het om kleine hoeveelheden afval die nu in de restafvalcontainer of in een 
vuilniszak belanden en dat is niet de bedoeling. Bij het GRIP kunt u verschillende 
afvalsoorten kwijt waarvoor u anders naar de milieustraat zou moeten.

Een boodschappentas vol afvalsoorten gratis afgeven bij het GRIP
Bij het GRIP kunt u de volgende afvalsoorten kwijt:
• metalen;
• kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
• lampen;
• piepschuim;
• batterijen en kleine accu’s (geen klein chemisch afval: afval zoals cartridges, 
 verf, lampenolie, afgewerkte motorolie wordt niet geaccepteerd bij de 
 GRIP-wagen)
• textiel;
• harde kunststoffen;
• frituurvet;
• elektrische apparaten;
• hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte 
 spiegel).

Per huishouden mag maximaal één boodschappentas vol worden gebracht. 
Een bezoek aan het GRIP is alleen voor Helmondse inwoners. Bedrijven zijn zelf 
verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afvalstoffen.

Klein chemisch afval zoals batterijen, spaarlampen en cartridges gratis inleveren
Heeft u thuis nog klein chemisch afval? Wij komen 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. 

Benieuwd op welke dag we bij u in de buurt zijn?
Het GRIP en de kca-bus staan van maandag 17 januari tot en met vrijdag 21 
januari elke dag op verschillende plekken in de stad. U vindt het rondreisschema 
in DeAfvalApp en op www.helmond.nl. 

Let op: Het schema is onder voorbehoud in verband met de coronamaatregelen. 
Houd hiervoor DeAfvalApp (www.deafvalapp.nl) in de gaten. DeAfvalApp is gratis 
te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 11 januari, 25 januari 
en 8 februari. 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 dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.



Inzameling kerstbomen: 
10 januari tot en met 14 januari
In de week van maandag 10 januari tot en met vrijdag 14 januari kunt u uw 
kerstboom aan de openbare weg aanbieden. Voer uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl om te zien op welke dag de inzameldienst de 
kerstbomen in uw straat ophaalt.

Zorg dat u hierbij voldoet aan de volgende voorwaarden:
• maximale lengte 2,5 meter;
• aangeboden zonder versiering en pot;
• aangeboden aan de straat (openbare weg).

Woont u in hoogbouw of in De Veste? Zet uw kerstboom aan de openbare weg. 
Bij de Veste kan dat bijvoorbeeld op dezelfde plek als waar het PMD en het oud 
papier opgehaald wordt. Bied uw kerstboom niet in de verzamelvoorzieningen 
of binnenpleinen aan, want de inzamelwagen van de kerstbomen kan daar niet 
komen.

Online op de koffie bij de wethouder in 
januari 
Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u 
deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich nu aanmelden 
voor de onderstaande digitale wijkspreekuren. 

• Mierlo-Hout: woensdag 12 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans.
• Dierdonk en Helmond-Noord: woensdag 19 november van 19.00 tot 20.00 uur 
 met wethouder Van den Waardenburg. 
• Helmond-West: donderdag 20 januari van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk. 
• Brandevoort: donderdag 20 januari van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk.
• Centrum: maandag 24 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Van de Brug.
• Stiphout-Warande: donderdag 27 januari van 19.30 tot 20.30 uur met 
 wethouder Van de Brug.
• Brouwhuis en Rijpelberg: donderdag 27 januari van 19.00 tot 20.00 uur met 
 wethouder Harijgens.
• Binnenstad en Helmond-Oost: maandag 31 januari van 19.00 tot 20.00 uur 
 met wethouder De Vries. 

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, uw 
e-mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. 
Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link naar de 
Teams-vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online vergadering. 
U kunt zich uiterlijk tot 17.00 uur (op de werkdag voorafgaand aan het spreekuur) 
aanmelden. 

Bekendmakingen

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

Lindehof 32 24-12-2021 legaliseren dakraam voorzijde 6577303

Elbeplantsoen  24-12-2021 bouwrijp maken van de openbare ruimte  6613963

  tbv 20 woningen 

Markt 12 28-12-2021 vestigen distilleerderij 6305291

Bakelsedijk 32 27-12-2021 maken aanbouw aan aanbouw 6592481

Lucas Gasselstraat (25) 28-12-2021 oprichten woning (tweekapper) 6621353

De Kromme Geer 28 29-12-2021 vergroten woning en verbouwing  6622781

  garage tot praktijkruimte 

Gasthuisstraat 17 29-12-2021 vergroten woning (wijzigen in bungalow) 6622967

Liverdonk, kavel L 71 30-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6445839

Liverdonk, kavel L 66 30-12-2021 oprichten woning, maken uitweg 6265347

Meijerijhof 22 31-12-2021 plaatsing dakkapel (voorgevel) 6625719

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

kavel L 65 

President Rooseveltlaan 4 30-12-2021 oprichten 5 appartementen 6625399

 

• 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

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

Vlierdensedijk 101 27-12-2021 plaatsen van woonwagen 6337989

Markt 12 28-12-2021 vestigen distilleerderij 6305291

Lindehof 32 28-12-2021 legaliseren dakraam voorzijde 6577303

Zwanebloemsingel 68 28-12-2021 maken uitweg 6508785

Marslaan 86 16-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6367809

  (kamerbewoning) 

St. Annaplein 12 28-12-2021 ontheffing bestemmingsplan  50740714

  (kamerbewoning) 

Peerke Klinkstraat 3 27-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  50735469

  (kamerbewoning) 

Cortenbachstraat 130  30-12-2021 verbouwen begane grond naar 6307869

en 130A, Mierloseweg 93A   4 appartementen

en 3e Haagstraat 108A

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

 legging vanaf:

Kanaaldijk Zuid-West 07-01-2022 strijdig gebruik, verplaatsen sluis 8 5974581

(Sluis 8)

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 7 januari 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het 

Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 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.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen. 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:

Bruhezerweg 27 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6364581

  (kamerverhuur) 

Johannes Vermeerlaan 74 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6376287

  (kamerverhuur) 

Adriaen Brouwerstraat 6 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6415119

  (kamerverhuur) 

Margrietlaan 69 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417187

  (kamerverhuur) 

Astronautenlaan 150 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6418929

  (kamerverhuur) 

Mierloseweweg 313 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6395845

  (kamerverhuur) 

Generaal Snijderstraat 48 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417275

  (kamerverhuur) 

Van Meelstraat 11 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417479

  (kamerverhuur) 

Mierloseweg 323 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  50743127

  (kamerverhuur) 

Pastoor Elswijkstraat 32 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6390585

  (kamerverhuur) 

Mercuriuslaan 74 28-12-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6399447

  (kamerverhuur) 

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. Tevens 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 6 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


