
Ook de binnenstad van Helmond 
krijgt glasvezel
25% van de bewoners heeft aangegeven een glasvezelaansluiting van Glasvezel 
Helmond te willen. Daarom gaan we nu ook in de Annawijk, Suytkade, 
Stationsgebied en het Centrum een glasvezelnetwerk van Glasvezel Helmond 
aanleggen. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt: álle woonwijken in 
Helmond hebben straks toegang tot glasvezel. 

Het netwerk van Glasvezel Helmond is er voor iedereen
Of u nu in een huurhuis of in een koopwoning woont, appartement of 
vrijstaande woning, nieuwbouw of jaren ’30 huis: voor elke woning is een 
glasvezelaansluiting beschikbaar. Glasvezel levert alles wat nodig is voor het 
toenemende dataverbruik, zoals onbeperkt streamen en gamen, thuiswerken en 
het gebruik van slimme apparaten in uw huis. 

Het netwerk wordt de komende jaren uitgebreid met meer providers en diensten
Samen met Helmondse maatschappelijke organisaties werkt de gemeente 
aan digitale ontwikkelingen die goed zijn voor de Helmonders. Denk aan 
mantelzorgdienst Leefsamen of verkeerslichten die altijd groen licht geven als er 
een ambulance met zwaailicht aankomt. 

Tot begin 2023 wordt het glasvezelnetwerk in de binnenstad fase voor fase 
aangelegd 
Daarna volgen nog de woningen in Industriegebied-Zuid, de laatste woningen in 
het buitengebied en de woningen in Brainport Smart district. De inwoners van 
deze gebieden worden door Glasvezel Helmond persoonlijk benaderd voor een 
glasvezelaansluiting. Voor meer informatie kijk op www.helmond.nl/glasvezel. 

Verdachte situatie? Meld het! 
Steeds meer mensen doen mee in de strijd tegen criminaliteit

Een groot gevaar voor de samenleving is de vermenging van onder- en 
bovenwereld. Het gaat hierbij om illegale activiteiten die bijna niet uit te 
voeren zijn zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit de bovenwereld 
zoals transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Dit uit zich 
bijvoorbeeld in hennepkwekerijen en drugslabs in wijken en buurten of het 
buitengebied. Dit noemen we ondermijning. De aanpak van ondermijning is 
niet iets van de overheid alleen, de ogen en oren van inwoners zijn hard nodig. 
Daarom roept de gemeente inwoners op om te melden als u een verdachte 
situatie ziet. Samen zorgen we voor een veilige buurt!

Meld zaken die niet pluis zijn
De gemeente en politie roepen inwoners op om melding te maken van zaken die 
‘niet pluis’ zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om dure auto’s die opvallend voorbij 
rijden in de straat, busjes die ’s nachts af- en aanrijden bij bedrijfspanden of 
woningen waar veel camera’s hangen. 

Hoe kan ik een melding maken? 
U kunt makkelijk online een melding maken via www.politie.nl of door te bellen 
met 0900-8844. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem online via 
www.meldmisdaadanoniem.nl of door kosteloos te bellen naar 0800-7000. 
Meldingen zijn vaak het begin van een onderzoek dat leidt tot de ontdekking 
van bijvoorbeeld een drugslab of hennepkwekerij. Onderneem nooit zelf actie 
wanneer u een lab of kwekerij vindt, maar maak daar een melding van! 

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

Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag
Goede vrijdag (15 april) en Tweede Paasdag (maandag 18 april) zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze 
twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een 
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl. 

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 19 april. Die 
dag is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op 
afspraak. Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op Goede vrijdag wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Tweede 
Paasdag (18 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat uw 
huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de 
ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de afvalapp ook als app downloaden 
voor op uw smartphone of tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond 
•  Goede Vrijdag: geopend volgens de reguliere openingstijden van 13.00 tot 
 17.00 uur 
•  Eerste en Tweede Paasdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar 
www.helmond.nl/afspraak. 

Aanvullende steun voor de Helmondse 
cultuursector
De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg van 
de coronacrisis. Ook in 2021 golden er voor veel culturele organisaties diverse 
beperkende maatregelen vanwege het coronavirus. Organisaties liepen daardoor 
inkomsten mis, terwijl betalingsverplichtingen aanhielden. Om de cultuursector 
(deels) te compenseren voor de nadelige financiële gevolgen in het jaar 2021, 
biedt de gemeente Helmond steunmaatregelen aan voor zowel lokale culturele 
instellingen als lokale culturele ondernemingen. 

1. Een compensatiefonds coronacrisis voor lokale culturele ondernemingen 
Het compensatiefonds is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van 
exploitatiekosten die gemaakt zijn ter instandhouding van de onderneming 
gedurende de coronacrisis in 2021. Het voorziet in het compenseren van 
noodzakelijke beroepskosten die de ondernemers hebben moeten maken 
ondanks de crisis (bijv. verzekeringen) of juist vanwege de crisis (bijv. 
kuchschermen), terwijl er tegelijkertijd sprake was van minstens 30% minder 
inkomsten. De regeling staat open tot en met 1 juni a.s. en aanvragen worden op 
volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Meer informatie over het 
compensatiefonds is te vinden op www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers. 

2. Een steunfonds coronacrisis voor lokale culturele instellingen
Het steunfonds is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van de in 
2021 gerealiseerde exploitatietekorten. Voor instellingen die minstens 
30% inkomstenverlies leden, vergoedt de gemeente 50% van het ontstane 
exploitatietekort over 2021. De regeling staat open tot en met 1 juni a.s. en 
aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. 
Meer informatie over het steunfonds is te vinden op 
www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers. Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



Aankomend weekend werkzaamheden 
aan N270 tussen Helmond en Venray 
De provincie wil graag de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de 
N270 verbeteren. Daarom voert de provincie aankomend weekend (van vrijdag 
8 april 19.00 uur tot maandag 11 april 05.00 uur) wegwerkzaamheden uit aan 
deze weg. De N270 van/naar Deurne is afgesloten vanaf de Raktseweg. 
Het verkeer wordt tijdens die periode omgeleid via Bakel. Op www.brabant.nl 
vindt u meer informatie over de wegwerkzaamheden aan de N270. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 19 april, 3 mei en 17 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.

Bekendmakingen

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

de Groene Loper, Zoete Kers,  24-03-2022 oprichten woning, maken uitweg 6237767

kavel K42 

Liverdonk, kavel L73 28-03-2022 oprichten woning 6440413

Liverdonk (Abendonk), 26-03-2022 oprichten woning, maken uitweg 6318361

Kavel L91 

Altenahof 24 15-03-2022 gevel en kozijn wijziging 6817835

Grasbeemd 1 25-03-2022 plaatsen poort 6845873

Huiskensstraat 2 28-03-2022 vervangen handelsreclame 6856389

Jadestraat 15 27-03-2022 vervangen bestaande erfafscheiding. 6852697

Engelbrechthoek 24 26-03-2022 kapschuur in achtertuin plaatsen  6852315

Heibloemweg, 25-03-2022 nieuwbouw bedrijfspand pro-seating 6849921

kadastraal Z 863 

Twentehof 32 29-03-2022 vergroten berging 6790485

Helmondsingel 217 29-03-2022 herbouw bedrijfswoning/woonwagen 6859713

Oud Brandevoort 22 30-03-2022 plaatsen dakkapellen 6511659

Heistraat 6A 30-03-2022 splitsen pand, oprichten appartementen 6863771

Mierloseweg 37 31-03-2022 realiseren 2 appartementen 6865549

de Korte Geer 3 01-04-2022 plaatsen dakkapel, voorgevel 6855259

Glanzerhof 17 30-03-2022 vervangen houten kozijnen door  6864333

  kunststof 

Vossenbeemd 111A-111B- 01-04-2022 wijzigen brandcompartimenten 6869877

111D-111 

de Groene Loper, Zoete Kers,  01-04-2022 oprichten woning, maken uitweg 6312335

Sectie L 2993 

Sweelincklaan 22 01-04-2022 vergroten woning 6095719

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum terinzagelegging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Weyerweg 51 8 april 2022 realiseren gezinshuis  OLO 5263647

  ( jeugdhulpverlening) 

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf 8 april 2022 voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor 

(Binnen Parallelweg 44). Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

rechter om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval stelt u eerst 

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

Statenlaan 146 t/m 172 28-03-2022 oprichten 36 koop- en 9 huurwoningen 6542511

Planetenbuurt 28-03-2022 Renovatie type d, e en f woningen  6820281

  planetenbuurt 

Eikenwal 6 29-03-2022 verwijderen 2 steunmuren 6838779

Bakelsedijk 52 29-03-2022 plaatsen erker voorzijde 6789343

van Weerden  25-03-2022 oprichten overkapping 6671967

Poelmanstraat 65 

Dwergvlasbeek 1 25-03-2022 plaatsen erfafscheiding 6829199

Hazelaar 1 29-03-2022 plaatsen dakkapel (voorgevel) 6747699

‘t Cour 2-4-6 30-03-2022 wijzigen kantoor in drie appartementen 6740347

Azalealaan 40 04-04-2022 strijdig gebruik 2022-X0265

Gerwenseweg 88 30-03-2022 wijzigen berging en gevel 6712835

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

Dr. Dreeslaan, kavel 22 en  22-02-2022 Oprichten woonhuis met bedrijfshal  6758827

de Hoefkens 12 

Kanaaldijk N.O. 100 08-02-2022 oprichten bedrijfsgebouw   6699613

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

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

rondje Helmond 25-03-2022     Rondje Helmond, fietsroute Rondje  2022-00100

  Helmond, 1 mei 2022 

Biezenlaan 29 /  28-03-2022     Kindervakantieweek Brandevoort, 2022-00101

Sportpark Brandevoort 1  Biezenlaan 29-Sportpark Brandevoort 1, 

  25 juli t/m 29 juli 2022 

Raktweg 1 - Berkendonk 29-03-2022     Triathlon Brabant, Raktweg 1- 2022-00103

  Berkendonk, 25 september 2022 

grasveld Houtsdonk 23-03-2022     Wijkfeest Houtsdonk 50 jaar bestaan,  2022-00094

  grasveld Houtsdonk, 26 juni 2022 

Stiphoutse bossen 30-03-2022     Wandeltocht runnersclub Lieshout,  2022-00105

  Stiphoutse bossen, 10 juli 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.

Ontwerp-omgevingsvergunning Kaldersedijk 3A te Helmond  
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Brandevoort – Kaldersedijk 3” ten behoeve van het oprichten van een 

woning, op het perceel Kaldersedijk 3A te Helmond

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang 

van 8 april 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak.
 

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u 

richten aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 

Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge 

zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 

Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via 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
 

Guarmazi, M.L.  29-04-1975

Szumylo, J.  13-03-1998

Stoilas, A.  03-07-1974

Sypianska, A.J.  21-05-1993

Jarmuła, S.Z.  06-01-1986

• 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



• 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

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
 

Idzkiewicz, M.A.  06-11-1977

Amukwaman, H.A.  17-08-1959

Crommentuijn, J.J.P.A.  02-01-2004

Mazurek, N.E.  21-09-1989

Knobel, L.R.R.A.  02-09-1999

Hassati, S.  10-03-1980

Bartkowiak, M.  05-09-1989

Gazieva, F.  06-12-1984

Pawlus, P.M.  27-05-1997

Hermans, F.M.M.  11-02-1970

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. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
transformatie ’t Cour 2-6 naar appartementen

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 31 maart 2022 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 52 

dB(A) ten gevolge van het bedrijventerrein Vlisco hebben vastgesteld ten behoeve van de 

omgevingsvergunning transformatie ’t Cour 2-6 naar appartementen. 

Bezwaar maken 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van het 

besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. 

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 7 maart 2022 een melding is ontvangen van een voornemen handelingen te verrichten als 

gevolg waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van adviesbureau BK Ingenieurs, namens Enexis Netbeheer, en betreft 

de locatie die bekend staat als “Sterfietspad Binnen Parallelweg - Kanaal” met locatiecode 

AA079409031.

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond 7 april 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.


