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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

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt 

Laat uw kachel 
minstens één keer per 
jaar vegen door een 
erkend vakman. Beperk 
het risico op een 
schoorsteenbrand.

Steek het hout van bovenaf aan 
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
niet smeulen.

Het stoken van hout in open 
haard of houtkachel is lekker 
warm en brengt gezelligheid in 
huis. Hout stoken kan ook 
overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt, 
beperkt u overlast voor uw 
omgeving en voor uzelf.  

Stook niet als het windstil 
(lager dan windkracht 3) of 
mistig is. Dit voorkomt dat 
de rook in uw tuin en bij de 
buren blijft hangen. Check 
daarom voor het stoken 
www.stookwijzer.nu 

Stook droog hout.
Gebruik hout met een 
vochtpercentage van 
maximaal 20%.

< 20%

Gebruik onbehandeld 
en ongeverfd hout.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Meer tips? Kijk op 
www.helmond.nl/houtstoken

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn op  7 februari en 21 februari 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

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:
Terrein Oude Toren Stiphout 14-01-2023 Punktholzer Bierfest,  2023-X0117
  23 en 24 september 2023  
t.h.v. Dorpsstraat 34 13-01-2023 plaatsen tapwagen tijdens  2023-X0119
  carnavalsoptocht Stiphout, 18 februari 2023  
Markt	 16-01-2023	 Robbie’s	Record	Vinyl	Platenbeurs,		 2023-X0123
  25 juni en 27 augustus 2023 
Prins Karelstraat 123 17-01-2023 Wijkfeest Binnenstad Oost, 2 juli 2023  2023-X0138
 17-01-2023 Foutdoor 2023, 13 mei 2023  2023-X0144
Van der Brugghenstraat 41 18-01-2023 Xmas Sing Along, 22 december 2023  2023-X0168
t.h.v. Houtse Parallelweg  19-01-2023 79e Herdenking Bevrijding Mierlo-Hout,  2023-X0174
125 t/m 137  22 september 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.

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr.:
Dorpsstraat 34 - t.h.v.  17-01-2023 plaatsen tapwagen tijdens 2023-X0119
Dorpsstraat 34  Carnavalsoptocht Stiphout, 18 februari 2023  
Havenweg 8 17-01-2023 Carnaval 2023 Bascule, 2022-X3284
   13 t/m 23 februari 2023 
de Kluis 1 17-01-2023 Natuurmarkt, 11 juni 2023  2023-X0006
Kasteellaan 8 17-01-2023 Carnaval 2023 Stadsherberge De Kei,  2022-X3520
  17 t/m 21 februari 2023  
Steenweg 67 19-01-2023 plaatsen frietwagen tijdens  2022-X3710
  Carnavalsoptocht, 19 februari 2023  
Scheepsboulevard 15 20-01-2023 Urban Matterz Indoor, 29 januari 2023  2022-X3766
Havenweg 4C 20-01-2023 Carnaval 2023 Franske,  2022-X3354
  13 t/m 25 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 reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Van der Brugghenstraat 54 13-01-2023 plaatsen tuinhuis, schuur en overkapping 7013129
Wethouder van Wellaan 172 17-01-2023 wijzigen voorgevel 7380775
Schollaan 10 25-11-2022 vergroten woning 7368195
Pastoor	Elsenstraat	49	 18-01-2023	 wijziging	bedrijfsbestemming	in	wonen	 7477277
Venuslaan 30 12-10-2022 kamerbewoning 7092899
Van Swietenstraat 2 19-01-2023 maken uitweg 7501697
Kromme Steenweg 3 20-01-2023 slopen en (her)bouwen aanbouw 7001503



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 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.

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
Oorschot van, C.J.  29-04-1971
Aksu,	Ş.	 	 20-01-1993
Cucoranu, C.  15-09-1988
Okpebho, R. U.  15-09-1981
Kaygisiz,M.		 	 13-11-1991
Markovs, G.  14-08-1995

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Torenstraat 1 24-11-2022 wijziging brandcompartimentering  7421135
Branchweg 8 30-11-2022 oprichten bedrijfsruimte met kantoor,  7429017
  maken uitweg  

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.

• 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                                      26 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

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Pastoor	Elsenstraat	53	 16-01-2023	 vergroten	woning	 7200295
Automotive Campus 80 16-01-2023 melding brandveilig gebruik 7520605
Havenweg 20 17-01-2023 plaatsen trap 7520897
Aarle-Rixtelseweg 63 18-01-2023 oprichten berging 7518957
Venstraat 25 20-01-2023 vergroten woning 7529171
Generaal Snijdersstraat 48 20-01-2023 kamerbewoning 7533187
Hollandhof 102 20-01-2023 kamerbewoning 7532769

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

Krabbendam	with	Passion	for	Food,		Binnendijk	2	in	Helmond.	Het	betreft	maatwerkvoorschriften	
voor het aspect geluid. Het besluit is verzonden op 20 januari 2023.

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit kan door belanghebbenden bezwaar 
worden	ingediend.	Een	bezwaarschrift	moet	worden	gezonden	aan	burgemeester	en	wethouders	
van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 950, 5700 AZ Helmond. Men kan 
een	bezwaarschrift	ook	digitaal	indienen.	Kijk	hiervoor	op	www.helmond.nl, of neem contact op 
met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 
gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige 
voorziening	is	beslist.	Een	verzoek	om	een	voorlopige	voorziening	moet	worden	gericht	aan	de	
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 
5200	MA	’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 enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum
Sroka, M.P.  31-01-1974
Ramos Serol, V.A.  15-01-1998
Hadzha, S.H.  26-10-1967
Linden van der, B.A.H.  20-07-1997
Niehot, F.H.M.J.  25-09-1972
Lyshenko,	M.Y.	 	 12-04-2016
Bulucu,	I.Y.	 	 14-03-2002
Nadozor, O.  13-08-1981
Nadozor,	E.	 	 30-04-2018
Nadozor, S.  20-04-2003

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.	


