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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

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

Energie besparen? 
Bezoek de themabijeenkomsten van het 
Energiehuis Slim Wonen
Wilt u slimmer met uw energie omgaan? Ga dan naar het Energiehuis 
Slim Wonen. Dat is het loket van de gemeente Helmond en zeven andere 
Peelgemeenten over alles wat met energie te maken heeft. Zij organiseren 
iedere maand interessante themabijeenkomsten. Over bijvoorbeeld isoleren of 
zonnepanelen. De bijeenkomsten zijn gratis. Wel graag even aanmelden. 

Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld het gebruik van een 
warmtepomp of zonnepanelen? Beide onderwerpen komen aan bod tijdens de 
themabijeenkomsten deze maand. 

Themabijeenkomsten februari
In februari zijn de volgende drie themabijeenkomsten:
• maandag 6 februari : Zonnepanelen
• maandag 13 februari: Warmtepomp 
•	 maandag	27	februari:	Workshop	‘Maak	je	verbeterplan	met	de	WoningQuickScan

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 – 22.00 uur in het Energiehuis aan de 
Torenstraat 3 in Helmond. U kunt zich aanmelden via de website 
www.energiehuisslimwonen.nl/agenda of door een mail te sturen naar 
info@energiehuisslimwonen.nl. 

Meer informatie
Op zoek naar meer informatie of wilt u onafhankelijk advies? Neem contact op of 
loop	vrijblijvend	binnen.	Het	Energiehuis	Slim	Wonen	helpt	u	graag.	Bijvoorbeeld	
tijdens de inloopspreekuren. Bellen kan natuurlijk ook.

Inloopspreekuren 
Elke dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
13.00 uur zijn de inloopspreekuren aan de Torenstraat 3 in Helmond. U kunt dan 
zonder afspraak binnenlopen voor gratis advies. 

Telefonisch spreekuur en afspraken
Belt u liever? Dat kan iedere dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur 
via telefoonnummer 085-0410041. U kunt ook een afspraak maken met een 
Energiecoach via www.energiehuisslimwonen.nl/afspraak. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn op 7 februari, 21 februari en 7 maart 
2023. 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

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Hoofdstraat 33a 28-11-2022 vergroten woning  7152295
Waterbeemd 15 06-12-2022 vergroten bedrijfsruimte  7440779
Kromme	Steenweg	15	 06-12-2022	 vergroten	woning	 	7012413
Overspoor 95 12-12-2022 plaatsen erfafscheiding (legalisatie)  7458077

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

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:
Hoofdstraat 23-01-2023 tractor met bierkar tijdens  2023-X0211
  carnavalsoptocht Mierlo-Hout, 18 februari 2023  
Steenweg	10	 23-01-2023	 Biercantus	Carnaval,	20	februari	2023	 	2023-X0216
Diverse plaatsen Helmond  26-01-2023 Helmond Live, 18 mei 2023  2023-X0262
Centrum	
Kasteelplein 1 26-01-2023 Feest in de Kasteeltuin, 29 mei 2023  2023-X0282

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.:
Houtsestraat	64	 25-01-2023	 Carnaval	2023	C.v.	‘t	Barrierke,		 2022-X3479
  11 t/m 21 februari 2023  
Kasteelplein 1 26-01-2023 Kasteeltuin Markt, 27 augustus 2023  2023-X0064

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 reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Watermolenwal 15b 23-01-2023 plaatsen telefooncentralegebouw 7373439
Soesterbergplein	10	 16-01-2023	 oprichten	overkapping,	wijzigen	berging	 7393853
Aquamarijnstraat 1 t/m  23-01-2023 oprichten 18 semi bungalows  7305615
35 oneven 
Dircxken van Meghenstraat 47 25-01-2023 plaatsen dakkapel voorzijde 7402115
Elsdonk 2 26-01-2023 plaatsen carport 7542633
Bakelsedijk 322 25-01-2023 plaatsen woonverblijf 7437551

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Weg op den Heuvel 9 23-01-2023 plaatsen zonnepanelen 7537071
Wethouder van Wellaan 62 24-01-2023 vergroten garage 7539693
Scheepstal	7	 25-01-2023	 oprichten	bijgebouwen,	erfafscheiding,		 6639397	
  vlaggenmast 
Lorentzstraat 25-01-2023 kappen 3 bomen 7543871
De Kromme Geer 36 20-01-2023 plaatsen dakkapel, voorzijde 7470219
Elsdonk 2 25-01-2023 plaatsen carport 7542633
Europaweg	158	 25-01-2023	 plaatsen	fietsenstalling	 7539991
Truienhoeve 2 26-01-2023 maken uitweg 7545443
Brabanthof 11 25-01-2023 vergroten woning 7544219
Sectie	F-1184		 26-01-2023	 kappen	1	boom		 7545327
Kanaalboulevard thv Timpaanstraat 61 
Watermolenwal 14 26-01-2023 brandveilig gebruik 7545599
Houtsestraat 10 27-01-2023 vergroten woonhuis 7547869

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:
• Elzehoutstraat 11 
• Rozenhof 44 
• Waalstraat 61 

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.

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



Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Ter hoogte van Broederwal 2 een parkeerplaats aan te wijzen als standplaats voor de deelauto 
	 van	aanbieder	JUSTGO,	door	het	plaatsen	van	bord	E8c	van	Bijlage	1	van	het	RVV	1990	met	
	 ondertitel	“gereserveerd	voor	de	deelauto	JUSTGO”,	als	aanvulling	op	de	reeds	aangewezen	
	 parkeerplaats	bestemd	voor	elektrische	auto’s	met	gebruik	van	de	aanwezige	laadpaal.

• In de periode van 1 februari 2023 tot en met 1 februari 2024 deze parkeerplaats tijdelijk, 
	 exclusief,	te	reserveren	voor	deelauto’s	van	aanbieder	JustGo.

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. L. Ubbink tel. 14 0492.

Kennisgeving Wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op basis 
van	het	Activiteitenbesluit	maatwerkvoorschriften	vast	te	stellen	voor:

Camper	Service	Helmond	V.O.F.	Vlierdensedijk	107	in	Helmond.	Het	betreft	maatwerkvoorschriften	
voor het aspect geluid. Het besluit is verzonden op 27 januari 2023.

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 
26 januari 2023 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren.
De	melding	is	afkomstig	van	afdeling	IBOR	van	de	gemeente	Helmond	en	betreft	een	deel	van	het	
perceel	kadastraal	bekend	gemeente	Helmond,	sectie	F,	nr.	1200	aan	de	Sluisdijk	met	locatiecode	
AA079403982.

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                                      2 februari 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.

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
Mirošničenkaitė,	J.	 	 09-06-1989
Zięć,	F.A.	 	 14-12-1997
Aydoğan,	B.	 	 15-11-2000
Rogačiov,	A.	 	 12-06-1994
Maziarz,	A.S.	 	 27-09-1997

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
Yaşar,	R.	 	 11-08-1987
Putten van der, A.  13-10-1982
Rutgers, G.  10-05-1980
Kalányos, F.  25-03-1986
Górecki,	M.	Ł.	 	 06-01-2000
Kiepura, J.Z.  08-10-1976
Bystrzycki, K. A.  22-09-1987
Silva	Dos	Ramos	Da,	A.L.	 	 23-01-1968
Ostaszewska, A.  22-01-1996
Muscă,	A.		 	 09-12-1995

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.	


