
Bewonersenquête ‘Samenwerken aan 
minder afval’ staat nu online
Brengt u wel eens iets naar de milieustraat, dat misschien nog best opgeknapt 
kan worden? Een meubel dat met een kleine reparatie best nog jaren mee zou 
kunnen? Of kan dienen als materiaal voor iets anders? Hoe mooi zou het zijn 
wanneer inwoners, ondernemers, ontwerpers, onderwijs en de lokale overheid 
hiervoor samenwerken. Om spullen die we zelf niet meer gebruiken een nieuwe 
eigenaar of een heel andere functie te geven? Goed voor het milieu en het biedt 
kansen voor leren en werken in deze nieuwe ‘circulaire’ economie. Een mooie 
naam daarvoor is een ‘Circulair Ambachtscentrum’, welke op steeds meer 
plekken in Nederland ontstaan.

Gemeente Helmond onderzoekt samen met Blink, Senzer en Stichting 
Kringloopwinkel Helmond of zo’n centrum of een samenwerkingsverband ook iets 
voor Helmond zou zijn. Wij willen heel graag weten wat inwoners vinden van dit 
idee. Waar zou u als inwoners behoefte aan hebben?

Daarom staat er een bewonersenquête online en deze vindt u hier: 
https://bit.ly/3VGblWE.

Hiervoor vragen wij een kwartiertje van uw tijd. Invullen kan anoniem. Invullen kan 
tot 30 januari a.s. Laat u uw gegevens achter? We verloten een inspirerend, circulair 
cadeautje onder de deelnemers.

Buurtavond opvanglocatie Margrietlaan 
23 januari
Sinds maart worden in Helmond Oekraïense vluchtelingen opgevangen. We 
willen graag weten hoe omwonenden de opvang van Oekraïense vluchtelingen 
ervaren. Daarom organiseren we buurtavonden voor omwonenden van 
de gemeentelijke opvanglocaties. Op 23 januari is de buurtavond voor 
omwonenden van de gemeentelijke opvanglocatie aan de Margrietlaan. 

De buurtavond is in de commissiekamer van de gemeente Helmond (Boscotondo), 
Frans Joseph van Thielpark 1 in Helmond. De start is om 19.30 uur met een opening 
door wijkwethouder Van Lierop. Tijdens de avond zijn er medewerkers van de 
opvanglocatie en van de gemeente aanwezig om te luisteren naar en te praten over 
de ervaringen. Omwonenden en ondernemers in de buurt van deze opvanglocaties 
ontvangen een uitnodiging voor de buurtavond. 

Aanmelden kan tot en met 22 januari
Aanmelden kan via oekraine@helmond.nl. Geef in de mail aan met hoeveel 
personen u wilt komen. 

Extra halteplaatsen voor Taxbus
De gemeente Helmond heeft dinsdag 10 januari drie nieuwe halteplaatsen voor 
de Taxbus in gebruik genomen. De Taxbus verzorgt het vervoer voor mensen 
met een beperking, maar is sinds kort ook beschikbaar voor andere inwoners.

Helmond werkt aan het bieden van betere alternatieven voor het autogebruik in 
de stad om de leefbaarheid te vergroten. Het uitbreiden van de Taxbus is hier een 
voorbeeld van. 

Drie nieuwe halteplaatsen
De Taxbus kende al drie halteplaatsen: bij het Elkerliek ziekenhuis, het station en bij 
de ingang van de Elzaspassage. Deze zijn per 10 januari uitgebreid met drie nieuwe 
halteplaatsen rondom het kernwinkelgebied: Parkweg, Ameideflat en Het Speelhuis. 
De halteplaatsen zijn met een speciaal bord aangemerkt, exclusief voor het in- en 
uitstappen van de passagiers. 

De taxbus rijdt zeven dagen in de week van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
van deur tot deur. Een kaartje om te reizen binnen Helmond kost €5,05. De Taxbus 
verzorgt in de regio ook het vervoer voor mensen met een beperking die niet met 
het reguliere openbaar vervoer kunnen reizen. Meer informatie kunt u vinden op 
www.taxbus.nl/helmond.

Geldzorgen? Praat erover! 
Campagne Zo Helmond gaat van start
 
In januari en februari staan we extra stil bij het thema geld. Een actueel 
onderwerp gezien de dure energie en hoge inflatie. Steeds meer inwoners 
hebben het financieel moeilijk. Daarover praten is vaak lastig. Daarom start 
een campagne om geldzorgen bespreekbaar te maken. De komende periode 
delen inwoners hun verhaal in de hoop dat ook anderen een stap richting hulp 
durven te zetten.   

Zo Helmond helpt  
Het is in deze tijd belangrijker dan ooit om naar elkaar om te kijken en niemand 
in de kou te laten staan. Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen, 
rondkomen en vooruitkomen. Zo is Helmond. Als mensen bang zijn om de 
verwarming open te draaien, bang zijn om hun bankrekening te bekijken of ’s nachts 
in bed liggen te piekeren over hoe ze hun kinderen te eten kunnen geven. Juist dan 
is steun nodig van vrienden, familie, buren én voorzieningen en organisaties binnen 
de gemeente. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat. 
 
Zo Helmond kan veel betekenen in dit soort situaties. Zo Helmond bestaat uit alle 
organisaties in Helmond die zorg en ondersteuning bieden. Voor geldzaken en 
rondkomen zijn dat grotere organisaties als de gemeente, LEVgroep en Stichting 
Sociale Teams Helmond. Maar ook voorzieningen zoals Super Sociaal, Humanitas 
Ruilwinkel, BeBizzy of het JIP. Ondersteuning bij rondkomen bestaat bijvoorbeeld 
uit toeslagen, kwijtscheldingen, goedkopere boodschappen, spullen of begeleiding. 
Maar we kunnen niet alles. Wij zijn geen buurman die een kommetje soep komt 
brengen, een vriend die een arm om de schouder slaat of een familielid die even 
een praatje komt maken. Wij kunnen inwoners niet dwingen om hulp te zoeken of 
hun leven weer op de rails te zetten. We kunnen alleen een zetje in de goede richting 
geven als een inwoner een stap in onze richting zet. Zo komen we samen verder.   

Meer informatie 
Op www.zo-helmond.nl staat allerlei handige informatie over geldzaken en 
rondkomen. U vindt er meer over welke organisaties en voorzieningen er in 
Helmond zijn. Maar ook wat u, als inwoner, zelf kan doen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook 
bespaartips te vinden. 

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

Wij zorgen voor 
nieuwe kleren.

Jij zorgt voor
de warmte.

www.zo-helmond.nl



Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Ansemhoek 3 03-01-2023 oprichten bijgebouw/berging 7223509
Schollaan 10 05-12-2022 vergroten woning 7368195

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Horst 25 03-01-2023 plaatsen erfafscheiding 7497779
Helmondselaan 42 06-01-2023 plaatsen dakkapel 7502461
Van Swietenstraat 2 08-01-2023 maken uitweg 7501697
Veestraat 38A 08-01-2023 kamerbewoning 7504205
Zoete Kers 11 08-01-2023 maken uitweg 7504545
Overspoor 53 08-01-2023 plaatsen overkapping 7440421
Cornetpad 13 06-01-2023 wijzigen voorgevel 7503181

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Marktstraat 20,  09-11-2022 wijzigen café in 6 appartementen  7385211
Zuidende 213, 213A t/m 221D 
Branchweg 5 16-11-2022 vergroten bedrijfspand  7386005

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

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:
Helmond Centrum 02-01-2023 Koningsfeesten, 26, 27 april 2023  2023-X0008
Van der Brugghenstraat 41 02-01-2023 Koningsdag Stiphout, 27  april 2023  2023-X0011
De Kluis 1 02-01-2023 Natuurmarkt, 11 juni 2023  2023-X0006
Kasteellaan 8 03-01-2023 Zowaniebal, 14 januari 2023  2023-X0032
Icarusstraat 35 06-01-2023 Team Holzken Kickboksgala, 2023-X0038
   4 t/m 5 maart 2023  
Brouwhuissedijk 10 - Peeleik,  06-01-2023 Boeremert Brouwhuis, 28 mei 2023  2023-X0040
Bruhezerweg 
De Zandbergen, Stiphout 06-01-2023 Kamperen terrein De Zandbergen,  2023-X0042
  13 t/m 16 april 2023 

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 uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
 legging vanaf:
Rivierensingel 88 05-01-2023  Brandveilig gebruik                                            7457513 

Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen 
vanaf 5 januari voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Om de stukken in te 
zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14-0492.

Zienswijzen indienen
Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 
geven. 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.

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
Tacke, J.M.H.  18-12-2000
Vlasenko, T.  14-04-1969

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
Demczuk, Z.H  13-01-1984
Halczyn, E.  29-12-1969
Zięć, F.A.  14-12-1997
Muijs, J.F.H.  14-06-1997
Luijs, J.H.S.   15-10-1994

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, 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. 

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratie nr/

Datum verzending
Belloni italiaanse  Kerkstraat 34  Alcoholwetvergunning 51169271/04-01-2023
delicatessen 

Meer informatie 
U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, via 
telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:
 - Parmentierstraat (VKB 2267)
 - Wethouder van Deutekomplein 1 (VKB 2269)

Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook 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.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding
Giebels Meat Products Varenschut 24                             Uitbreiding van het bedrijfspand 

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                                      12 januari 2023

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


