
Houd rekening met elkaar
 
Er wordt op sommige plekken helaas nu al geknald. 
Tot en met 31 december 18.00 uur is Helmond #Knalvrij. 
Alvast bedankt namens de bewoners en beestjes!

Wil je weten wat de regels rond vuurwerk dit jaar zijn of hoe je vuurwerkoverlast 
kan melden? Kijk op www.helmond.nl/vuurwerk.

 

Vergadering
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergadering is op dinsdag 13 december 2022. 
De vergadering begint 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:

Hoofdstraat 33A 28-11-2022 vergroten woning 7152295

Lambert Colenstraat,  23-11-2022 kappen 2 bomen  7417091

Rootakkers 

Dorpsstraat 39 29-11-2022 oprichten 3 appartementen 7236113

Horst 25 29-11-2022 vervangen hekwerk 7431019

Branchweg perceel F 828 30-11-2022 oprichten bedrijfsruimte met kantoor,  7429017

  maken uitweg 

Rembrandtlaan 01-12-2022 kappen 1 boom 7436283

Kierenjagers gezocht
Ben jij handig en vind je het leuk om te klussen bij mede-Helmonders? 
Dan zoeken wij jou!
Veel Helmonders dreigen deze winter in de kou te zitten doordat hun huis nog 
niet goed is geïsoleerd. De Kierenjagers zijn vrijwilligers die kleine isolerende 
klusjes uitvoeren bij bewoners thuis, zodat bewoners energie én geld besparen.

Wat doet een Kierenjager?
• Vervangen en aanbrengen van tochtstrippen, kitranden en naden. 
• Aanbrengen van radiatorfolie. 
• Lampen vervangen voor led-verlichting. 
• Plaatsen van een waterbesparende douchekop. 
• De CV-ketel op 60ºC instellen. 
• etc. 

Een Kierenjager:
• Is handig en voert kleine klusjes uit in huis. 
• Vindt het leuk om met mensen om te gaan. 
• Past zich makkelijk aan bij mensen thuis.
• Komt afspraken na. 
• Helpt mensen graag. 
• Leert graag nieuwe dingen. 
• Hoeft niet per se Nederlands te spreken. Er is een Nederlandstalige buddy.

Wat bieden we jou?
• Een korte, praktische training in het Nederlands of Engels. 
• Flexibele werktijden en werken in tweetallen. 
• Begeleiding en een vast aanspreekpunt. 
• Een vrijwilligersvergoeding. 

Dit is een initiatief van gemeente Helmond, LEVgroep, Ruimte om te Leven en 
woningcorporaties uit Helmond.

Word Kierenjager via www.helmond.nl/kierenjagers.

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

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

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



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

Barrierlaan 136 28-11-2022 vergroten woning, plaatsen dakkapel  7337075

  (achterzijde)  

Zomereik 3 30-11-2022 vergroten woning met kelder 7332619

Martinalidonk 47 30-11-2022 oprichten woning 6897687

Mierloseweg 274 en 274A 01-12-2022 herbouw woning (twee-kapper) 7134035

Eechofstraat 25 02-12-2022 vervangen erfafscheiding en poort 7362111

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Steenweg 67 28-11-2022 plaatsen frietwagen tijdens  2022-X3710

  Carnavalsoptocht 2023 (24 m2) 19 februari 2023  

Hoofdstraat 168 30-11-2022 plaatsen tapwagen, Carnaval 2023  2022-X3742

  tapwagen Rooijakkers (48 m2) op 18 februari 2023  

Havenweg 18 02-12-2022 Plan B ,Carnaval 2023,  2022-X3759

  17 t/m 22 februari 2023 

Scheepsboulevard 15 02-12-2022 Urban Matterz indoor 29 januari 2023  2022-X3766

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
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr.:

Hoogeindsestraat 24 01-12-2022 Jubileumreceptie Carnavalsvereniging  2022-X3405

  De Olietrappers, 5 februari 2023  

 

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.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Publicatiedatum: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kloosterstraat 1A1, 1A2,  08-12-2022 nieuwbouw gezondheidscentrum 6224303

1A3, 1A4, 1A t/m 1H,   en appartementen

1J t/m 1N, 1P, 1R t/m 1T, 1V, 1W   

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf, dag na publicatie, voor een periode van zes weken ter inzage in het (tijdelijke) 

Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. 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.

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

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

Abramiuc, M.D.  03-08-1993

Mohammed Jamal Humad 01-04-1993

Kennisgeving melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (1)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Gebr. Van den Brand & Van 

Oort B.V. voor de locatie Lindberghplein 17-34 voor de duur van 4 werkdagen.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met mevrouw J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 

3690 369.

Wet Bodembescherming (1)
Melding in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) van een voornemen de bodem 

te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de 

bodem wordt verminderd of verplaatst op de locatie Meester Strikstraat 8 (westelijke sloot) 

(AA079410259) te Helmond.

Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

op 18 november 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 afdeling IBOR van de gemeente Helmond en betreft de locatie die 

bekend staat als Meester Strikstraat 8 (westelijke sloot) met locatiecode AA079410259.

Wet Bodembescherming (1)
Melding in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) van een voornemen de bodem 

te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van 

de bodem wordt verminderd of verplaatst op de locatie Mierloseweg 234+236+244 (Jumbo 

aanhangers) (AA079401537) te Helmond.

Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

op 29 november 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 Jumbo Vastgoed B.V. en betreft de locatie die bekend staat als 

Mierloseweg 234+236+244 (Jumbo aanhangers) met locatiecode AA079401537.

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

Constantinescu, E.  22-06-1967

Arroutbi, Z.   13-08-1981

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. 

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Intrekken van verkeersbesluit 2204: elektrisch laadpunt Azalealaan 167 (VKB 2237)

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt 

aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten-minste de naam en het adres van de 

indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 

en de gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend 

via www.helmond.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met mevr. N. Nobel tel. 14 0492.

• 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



• 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

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• verwijderen van huidige borden model C19 van bijlage 1 van het RVV 1990 bij de 

 onderdoorgang op de Eekhoornstraat (VKB 2242);

• plaatsen van (afneembare) paaltjes in het wegdek en hierdoor de onderdoorgang op de 

 Eekhoornstraat fysiek af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;

• de verkeerstekens en paaltjes te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit horende 

 situatietekening.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt 

aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via  

www.helmond.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met dhr. H. Hulshof tel. 14 0492.

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

van der Brugghenstraat 54 29-09-2022 plaatsen tuinhuis, schuur en overkapping  7013129

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

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 8 december 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.


