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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

Senioren en Veiligheidsmaand! 
Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren 
om mensen van hun privégegevens of bezittingen te beroven. De gemeente 
Helmond stelt de maand oktober in het teken van ‘Senioren en Veiligheid’. U 
krijgt nuttige informatie en concrete tips om te voorkomen dat u slachtoffer 
wordt van online criminaliteit. Deze week staat in het teken van: Phishing.

Stelt u zich voor…
Zondagavond, tijd om uw mail te bekijken. Drie reclamemailtjes, maar ook een 
mail van de bank. Die laatste is natuurlijk belangrijk, dus u klikt hem direct open. 
In de mail staat dat u een betalingsachterstand hebt en snel moet betalen om 
een boete te voorkomen. Dat kan door in te loggen via de link in de mail. Wat 
vreemd, u betaalt toch altijd alles netjes? Toch maar even klikken en inloggen om 
te kijken. En voor u het weet is uw geld weg… opgelicht!

Internetcriminelen proberen op allerlei manieren – zoals phishing – aan geld of 
gegevens te komen.
Bijvoorbeeld via een e-mail of sms. De link in de mail kan bijvoorbeeld leiden 
naar een valse website. Op deze manier proberen internetcriminelen toegang 
te krijgen tot uw computer of  persoonlijke gegevens. Met die gegevens kunnen 
internetcriminelen vervolgens veel geld afhandig maken. Ook vraagt men soms 
direct om geld over te maken. Daarom eerst checken, dan klikken.
Deze manier om gegevens te achterhalen heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’).

Waar moet u op letten?
• Klik nooit op een link van een mail die u niet vertrouwt
• Download geen bijlage
• Twijfelt u, bel dan de organisatie waar het om gaat, zoals de bank.
• Gaat het om geld? Gaat het om belangrijke gegevens? Is er haast bij? Let op! 
 Eerst checken, dan klikken. Via de www.fraudehelpdesk.nl kunt u de e-mail 
 controleren.

Bent u toch slachtoffer geworden?
• Meld het onmiddellijk bij uw bank
• Doe altijd aangifte bij de politie
• Meld het bericht - ook als u geen slachtoffer bent geworden - bij de 
 Fraudehelpdesk. 

Meer informatie en tips
Kijk voor tips, webinars en meer informatie op de website 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Plaatsing bladkorven in Helmond 
vanaf 10 oktober
In de week van 10 oktober worden er in heel Helmond meer dan 400 bladkorven 
geplaatst. Daarnaast zet de gemeente extra personeel in met veegmachines en 
bladblazers. U kunt helpen overlast in uw buurt te voorkomen door bladafval 
(geen takken of GFT) in de bladkorven te gooien. 

De bladkorven blijven, afhankelijk van de bladval, tot ongeveer eind december 
staan. Iedere week worden ze minimaal één keer geleegd. 
Op www.helmond.nl/bladkorven kunt u zien waar er bladkorven komen te staan. 

Melden overlast
Heeft u een beschadigde bladkorf gezien of is een bepaalde bladkorf verdwenen? 
Dan kunt u dit melden bij de gemeente door een melding te maken via 
www.helmond.nl/meldpunt of door contact op te nemen met het Klant Contact 
Centrum via 14-0492. 

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

Aanbesteding huisvesting 
arbeidsmigranten Varenschut van start
Kandidaten voor de realisatie van een logiesvoorziening voor 200 
arbeidsmigranten op de locatie Varenschut in Helmond kunnen zich via 
een openbare aanbesteding inschrijven. De behoefte aan huisvesting voor 
arbeidsmigranten in Helmond is groot. U kunt een offerte indienen tot en met 
17 november. Kijk op www.helmond.nl/huisvesting-arbeidsmigranten hoe dit kan 
en wat de eisen zijn.

Locatie
De locatie Varenschut ligt aan de zuidrand van bedrijventerrein De Weijer in 
Helmond. Het perceel tussen de Rochadeweg, Varenschut en de kassen van 
Kwekerij Varenschut is eigendom van de gemeente en werd in november 2020 
aangewezen om een logiesvoorziening voor arbeidsmigranten te realiseren.

Eisen aan de offerte
Een offerte moet aan verschillende eisen voldoen. Uiteraard moet het 
een plan bevatten voor de realisatie en exploitatie van kwalitatief goede 
tijdelijke woningen voor 200 personen.  Naast slaapvertrekken moeten er 
ook ontspanningsruimtes komen en een schetsplan voor de inrichting van 
het buitenterrein. Ook zijn er eisen voor communicatie en participatie met de 
omgeving. De complete opdrachtbeschrijving en eisen die aan de offerte worden 
gesteld staan op de website van de gemeente Helmond (zoek op aanbesteding 
arbeidsmigranten).

Proces
Geïnteresseerden kunnen een offerte indienen. 
Alle communicatie over de opdracht dient uitsluitend via de website plaats te 
vinden. Kijk daarvoor op www.helmond.nl/huisvesting-arbeidsmigranten. Naar 
verwachting komt het college eind 2022 tot een keuze voor een opdrachtnemer 
(exploitant). Die zou dan naar verwachting begin 2023 aan de slag kunnen. 
De voorziening dient 1 januari 2024 operationeel te zijn. 

Bewonersavond Aardgasvrij wonen 
in De Eeuwsels
Voor bewoners van De Eeuwsels houdt de gemeente een bijeenkomst over 
aardgasvrij wonen in De Eeuwsels. De bijeenkomst is op dinsdag 11 oktober 
2022 van 19.30 tot 21.00 uur in Wijkcentrum De Boerderij, Harmoniestraat 105 
in Helmond. Inwoners krijgen informatie over mogelijkheden voor aardgasvrij 
wonen in de toekomst. In het bijzonder over project Gulden Energie. Er is volop 
ruimte voor vragen, discussie en input van inwoners. Vooraf aanmelden is niet 
nodig.

Helmond wil in de toekomst gebruik maken van duurzame energie. Zeker in deze 
tijd is het afbouwen van het gebruik van aardgas een belangrijk aandachtspunt. 
De gemeente helpt samen met andere betrokkenen inwoners daarbij. 

Project Gulden Energie
Daarom loopt er bijvoorbeeld een onderzoek hoe de gemeente woningen 
in De Eeuwsels kan verwarmen met een andere bron voor warmte dan 
aardgas. Dit onderzoekt de gemeente Helmond samen met Waterschap Aa 
en Maas en de gemeente Laarbeek. Zij onderzoeken of restwarmte uit de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel gebruikt kan worden voor een 
warmtenet. Dit project heet Gulden Energie. Het betreft een eerste onderzoek. 
De gemeente stemt de eerste resultaten graag met inwoners af.

Programma bewonersbijeenkomst
Tijdens de bewonersbijeenkomst krijgen inwoners informatie over het onderzoek 
Gulden Energie. Ook andere mogelijkheden voor aardgasvrij wonen komen aan 
bod. Inwoners worden van harte uitgenodigd hun mening, ideeën en zorgen te 
delen. De avond start met een gezamenlijke sessie. Daarna is er informatiemarkt 
waar inwoners bij allerlei kraampjes terecht kunnen voor meer informatie 
over duurzaam en aardgasvrij wonen, vragen hierover of een gesprek. Ook het 
Energiehuis Slim Wonen is aanwezig. 



Helmond houdt enquête over openbaar 
vervoer
De komende jaren worden er veel nieuwe woningen gebouwd in Helmond. 
Hierdoor zullen meer mensen gebruik maken van vervoer door en in de stad. 
Om een goede bereikbaarheid en leefbaarheid in de stad te houden werkt de 
gemeente aan de mobiliteit van de toekomst: nieuwe soorten van openbaar 
vervoer, deelvervoer en een fietsnetwerk. 

Enquête
We willen het openbaar vervoer aantrekkelijker maken. Daarom zijn we een 
onderzoek gestart in samenwerking met I&O Research en AT Osborne. Met de 
OV-enquête willen we er achter komen waar inwoners en bedrijven het meeste 
behoefte aan hebben. Op basis van de resultaten gaan we het gesprek aan met 
de provincie en vervoerbedrijven.

Inwoners, werkgevers en voorzieningen
Vanaf 29 september hebben ruim 8.000 Helmonders een brief op de mat 
gehad met de vraag om mee te doen aan het onderzoek. Daarnaast zijn ruim 
2.000 werkgevers benaderd met de vraag de vragenlijst in te vullen én onder 
de aandacht te brengen van hun werknemers. Zij krijgen vooral vragen over het 
reizen van en naar hun werk. En als laatste worden bij vijf centrale voorzieningen 
in Helmond kaartjes uitgedeeld. Dit zijn het station, (winkel)centrum Helmond, 
het Elkerliek Ziekenhuis, theater Het Speelhuis en de Automotive Campus. Op de 
kaartjes staan de link en QR-code naar de vragenlijst. 

Meedoen aan dit onderzoek
Bewoners die geen brief of kaartje hebben ontvangen, kunnen ook meedoen aan 
het onderzoek. Alle informatie en een link naar de enquête staat op 
www.helmond.nl/ov-enquete. Meedoen kan tot 17 oktober. Het invullen duurt 
ongeveer 10 minuten. 

Wat gebeurt er met de resultaten?
Met de uitkomsten van dit onderzoek brengt de gemeente Helmond de behoefte 
van OV binnen Helmond in kaart. Dit geeft handvatten om te bouwen aan een 
toekomstbestendig OV-netwerk. De antwoorden worden anoniem verwerkt en 
volledig vertrouwelijk behandeld.

Helmonds college presenteert begroting 
2023-2026
“Balanceren tussen problemen van nu en uitdagingen van morgen”

Problemen van nú oplossen, maar wel op een manier die leidt tot structurele 
verbeteringen waar we ook richting 2040 de vruchten van plukken. Dat is de 
rode draad van de begroting die het college van B&W heeft aangeboden aan de 
gemeenteraad. Nieuwe en aangescherpte prioriteiten uit het Ambitieakkoord 
zijn in deze begroting verder uitgewerkt. Tegelijkertijd stelt het college voor 
om op korte termijn Helmonders te ondersteunen die het hardst worden 
getroffen door de huidige prijsstijgingen. Dat gebeurt via een Koopkrachtfonds 
van ongeveer 10 miljoen euro. Aan de precieze invulling daarvan wordt volop 
gewerkt.

In de begroting zijn verschillende maatregelen opgenomen die rechtstreeks 
voortvloeien uit het Ambitieakkoord dat direct na de verkiezingen is opgesteld. 
Zo stijgt de draagkrachtnorm van 120 naar 130%, waardoor meer mensen 
een beroep kunnen doen op ondersteuning. Ook wordt de invoering van een 
Helmondpas voorbereid, zodat sport- en culturele voorzieningen ook voor 
mensen met een laag inkomen bereikbaar worden. Verder worden er de komende 
jaren volop huizen gebouwd in de stad, als onderdeel van de schaalsprong die 
tot 2040 een groei van zo’n 15.000 woningen betekent. Veel woningen landen 
in en om het centrum, maar ook in meer kleinschalige projecten in de wijken. 
Tegelijkertijd gaat de gemeente door met versterking van de leefbaarheid, vooral 
in de wijken die dat het hardst nodig hebben. En er wordt extra geïnvesteerd in 
een veilige stad, onder andere in (buurt)preventie en uitbreiding van de 
boa-capaciteit.  

Meer informatie en behandelprocedure
Op 10 november 2022 staat de behandeling van de conceptbegroting op de 
agenda van de gemeenteraad. Op 1 november 2022, kunnen inwoners hun 
mening geven over de begroting tijdens een zogeheten hooravond. De hooravond 
vindt plaats in de raadzaal van de gemeente en begint om 18:30 uur. Meer 
weten over de begroting? Ga naar www.helmond.nl/nieuws of bekijk de volledige 
conceptbegroting op www.helmond.nl/programmabegroting-2023.

• 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
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Waar gaat het naartoe? 
Uitgaven

                           € 419,2 miljoen

Veiligheid en handhaving € 9,6 miljoen

Werk en inkomen  € 88,8 miljoen

Zorg en welzijn   € 58,2 miljoen

Jeugd en onderwijs  € 58,2 miljoen

Cultuur, toerisme en 

recreatie   

€ 14,8 miljoen

Sport en bewegen  € 8,7 miljoen

Economisch beleid en 

werkgelegenheid  

€ 4,1 miljoen

Ruimtelijke ordening  

en volkshuisvesting  

€ 70 miljoen

Stedelijke vernieuwing  € 2,8 miljoen

Verkeer en mobiliteit  € 3 miljoen

Openbare ruimte en  

natuurbescherming  

€ 18 miljoen

Milieu    € 20,2 miljoen

Bestuur en organisatie   € 14,5 miljoen

Algemene   

dekkingsmiddelen  

€ 48,3 miljoen

Totaal:

€ 419,2
miljoen

De begroting van de gemeente Helmond geeft een beeld van de inkomsten en 

uitgaven. Zo is inzichtelijk waar de inkomsten vandaan komen en waar we deze 

aan uitgeven. Hiervoor wordt het geld verdeeld over de 13 beleidsprogramma’s 

en de Algemene dekkingsmiddelen. Deze 14 onderdelen worden toegelicht in 

hoofdstuk 3 van de begroting, waar per programma wordt ingegaan op wat we 

willen bereiken, wat we daarvoor doen en wat het mag kosten.



Hooravond over begroting 2023
Op dinsdag 1 november organiseert de gemeenteraad een hooravond. Die avond 
kunnen inwoners op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening 
geven over de programmabegroting voor 2023. De hooravond vindt plaats in de 
raadzaal in het bestuurscentrum Boscotondo en begint om 18.30 uur.

In de programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. 
De begroting bestaat uit een aantal programma’s, bijvoorbeeld werk en inkomen, 
cultuur en verkeer en mobiliteit. Per programma ligt vast wat de belangrijkste 
resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. Daarnaast 
is bepaald hoeveel geld het mag kosten. De programmabegroting vindt u op 
www.helmond.nl/programmabegroting-2023.

Uw mening telt
De behandeling van de programmabegroting is een de belangrijkste 
vergaderingen voor de gemeenteraad. Tijdens die vergaderingen wordt bepaald 
waaraan het gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk 
moment voor iedereen! Wat vindt u bijvoorbeeld van het voorstel voor een 
Koopkrachtfonds? Wat is uw mening over het plan om tot 2040 15.000 extra 
woningen te bouwen? Iedereen moet zijn mening kunnen geven over alle 
voorgestelde keuzes.

Meepraten
Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de 
begroting staan? Meld u dan aan voor de hooravond! Stuur daarvoor een e-mail 
naar de griffie van de gemeente Helmond via raadsgriffie@helmond.nl.

Spelregels
Er geldt een aantal spelregels: 
• Aanmelden kan tot vrijdag 28 oktober, 16.00 uur.
• U dient in uw mailtje aan te geven: uw naam en telefoonnummer, het 
 onderwerp waarover u wilt spreken en eventueel namens welke organisatie.
• Het onderwerp dat u wilt bespreken, dient betrekking te hebben op de 
 gemeentebegroting voor 2023.
• De maximale spreektijd bedraagt 5 minuten.

Bekendmakingen

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

Rooseindsestraat 9 06-07-2022 transformatie loods  7067565

Liverdonk kavel L 101,  05-08-2022 oprichten woning  6500231

Abendonk 

Marshallstraat 16 11-07-2022 wijzigen bedrijfsgebouw t.b.v. zelfstorage  7118607

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

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Molenven 3 28-09-2022 Molenvencross HAC, 6 november 2022  2022-X3100

thv Louwerserf 9 en 11 28-09-2022 Straatbarbecue Louwerserf,  2022-X3102

  8 oktober 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.

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

Horstlandenpark/Bakelsedijk 26-09-2022 kappen 2 bomen 7278019

De Groene Loper kavel 35 27-09-2022 oprichten woning, maken uitweg 7281729

Sectie U - perceelnummer  21-09-2022 opwaarderen hoogspanningsnet 7192085

6692 

040 Kavellab kavel 16.1  27-09-2022 oprichten woning 7282397

Brainport Smart District, Innovatieveld 

Schootense Loop 6 28-09-2022 wijzigen gevel 7092703

Aquamarijnstraat 28-09-2022 oprichten 18 woningen 7274013

Van der Brugghenstraat 54 29-09-2022 realiseren tuinhuis, schuur en  7013129

  overkapping 

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

Bakelsedijk 6 26-09-2022 vergroten woning en oprichten bijgebouw 7173511

• 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
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Hoeveel betaal ik in 2020 aan:

Inkomsten 
Waar komt het vandaan?

€ 274,1 miljoen

inkomsten uit het Rijk

Gemeentefonds   € 224,4 miljoen

Specifieke uitkeringen  € 49,7 miljoen

€ 145,1 miljoen

inkomsten binnen de gemeente

Lokale heffingen  € 59,4 miljoen

Parkeergelden   € 3,7 miljoen

OZB    € 25,2 miljoen

Afvalstoffenheffing   € 11,2 miljoen

Overige belastingen    € 6,1 miljoen
(o.a. toeristen- en 
hondenbelasting) 

Leges    € 4,3 miljoen

Rioolheffing   € 8,9 miljoen

Andere

inkomstenbronnen  € 85,7 miljoen

Grondopbrengsten   € 61,5 miljoen

Reserves   € 8,7 miljoen

Huren en pachten  € 9,7 miljoen

Overige inkomsten  € 5,8 miljoen
(o.a. eigen bijdragen Wmorente, dividenden en erfpacht)

Totaal:

€ 419,2
miljoen

Hoeveel betaal ik in 2023 aan:

Afvalstoffenheffing € 251,72
(Op basis van vastrecht en 8 ledigingen van 140 liter)

Rioolheffing   € 186,96

Hondenbelasting  € 66,96



• 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:

Spitsmuisstraat 43 27-09-2022 plaatsen dakkapel (voorzijde) 7179045

Elsdonk 26 28-09-2022 plaatsen speelhuis( je) 7204025

Geelgorsstraat 11 29-09-2022 plaatsen afdak voor fietsen 6589471

Betuwehof 10 29-09-2022 maken uitweg 7152227

Rembrandtlaan 16 19-09-2022 wijziging oprichten zwembad 6920209

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Kasteelplein 1 27-09-2022 Het kasteel van Sinterklaas,  2022-X2132

  31-10-2022 t/m 12-12-2022  

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

 

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

 legging vanaf:

3e Haagstraat 67,  6 oktober  oprichten 9 appartementen 6171017

67A t/m 67H 

Inzage 

Bovenstaande omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen 

met ingang van 6 oktober gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het (tijdelijke) 

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

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze schriftelijk 

of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester 

en wethouders, Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Team 

Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

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

Schouten, L.M.H.  16-08-1999

Kennisgeving beschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ingetrokken. Het 

betreft de vergunning van de Brabantse Asfaltcentrale B.V. voor het bedrijf voorheen gevestigd 

op de Churchill-laan 202 in Helmond.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De beschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 7 oktober 2022 tot en 

met 17 november 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 vooraf telefonisch (088-3690369) een afspraak maken.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Het 

beroepschrift moet worden gericht 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.

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 enz. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Rediu, F.  16-05-1985

Peeters, J.J.A.  22-02-1989

Liepina, D.  23-08-1986

Douimi, C.  03-02-1995

Seble Tesfaye Hafle  21-09-1990

Kivkucans, A.   30-12-2000

Peeters, P.F.M.   23-06-1955

Pelders, G.M.P.   11-05-2002
 

Zienswijzen

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 te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u 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. 

Vastgesteld bestemmingsplan ’t Hout - Aquamarijnstraat
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 27 september 2022 het bestemmingsplan 

’t Hout - Aquamarijnstraat heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 

7 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage. 

Het plangebied ligt aan de Aquamarijnstraat in de wijk ’t Hout. De locatie hoort nu nog bij 

de aangrenzende begraafplaats van de Sint Luciakerk. Dit terrein wordt in de huidige situatie 

niet gebruikt. Het kerkbestuur heeft aangegeven deze gronden ook in de toekomst niet meer 

nodig te hebben als begraafplaats. Met dit ontwerpbestemmingsplan krijgt het plangebied de 

bestemming Wonen waarbij 18 grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen worden.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1300BP200211 -2000.

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren 

versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 8 oktober 2022 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. 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. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.



• 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

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Gebr. Swinkels Grondwerken Kanaaldijk Z.W. 5C  Het oprichten van een grondverzet- 

  en wegenbouwbedrijf.

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan Stiphout – 

Gasthuisstraat 32. 

Met dit plan wordt de realisatie van zes half vrijstaande en een vrijstaande woningen mogelijk 

gemaakt.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop 

en op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 

vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Burgemeester en wethouders van Helmond 6 oktober 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.

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.


