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Help mee de Japanse duizendknoop in
Helmond tegen te gaan
De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant die van nature niet in
Nederland voorkomt en andere planten verdringt. De wortels groeien overal
doorheen en kunnen schade veroorzaken aan woningen, opritten, wegen en
natuur. De gemeente vraagt u daarom alert te zijn op de plant en mee te helpen
om de plant te bestrijden.
Ziet u de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte?
Meld dit dan bij de gemeente via telefoonnummer 14 0492 of via
www.helmond.nl/meldpunt. De gemeente zorgt voor bestrijding van de Japanse
duizendknoop op gemeentegrond. Als de grond van een andere eigenaar is, geeft
de gemeente de melding door aan de eigenaar. Bijvoorbeeld het waterschap, de
provincie of Rijkswaterstaat.
Heeft u Japanse duizendknoop in uw tuin?
Dan kunt u de plant het beste verwijderen. De enige manier om de plant te
bestrijden is het afgraven van de besmette grond en het weghalen van de
wortels. De resterende ‘schone’ grond kan terug in de tuin. Maai of snoei de
duizendknoop niet en zorg dat stengels niet afbreken, want uit elk stukje stengel
of wortel met een groeiknoopje kan weer een nieuwe plant groeien.
Gooi plant- en wortelresten bij het restafval in de grijze bak
Via het restafval wordt de plant verbrand. Zo helpt u verspreiding van de Japanse
duizendknoop voorkomen.

Grijs/Wapen:
Grijs/Helm: K
Grijs/Kroon: K

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Varenschut 4
03-08-2020 wijziging aarden
OLO 5257797
		hoogspanningsmasten
Roggedijk 4
03-08-2020 plaatsen tijdelijke cabines (kantine)
OLO 5280737
Pastoor Elsenstraat 51
04-08-2020 vergroten woning met erker
OLO 5319541
Pastoor Elsenstraat 12 10-08-2020 maken uitweg 3,75m
OLO 5351931
(voorzijde)

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Anton Mauvestraat 11
05-08-2020

Projectomschrijving:
plaatsen dakkapel (voorzijde)

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5236905

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:
Alqaddour Autoservice

Locatie:				
Middendijk 9

Omschrijving melding:
Het starten van een bedrijf voor
in- en verkoop, reparatie en
onderhoud van transportmiddelen.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Heeft u vragen of twijfelt u of Japanse duizendknoop in uw tuin staat?
Kijk dan op www.helmond.nl/meldpunt. Hier vindt u antwoord op veelgestelde
vragen over de Japanse duizendknoop en een folder met meer informatie over de
bestrijding van de Japanse duizendknoop in uw tuin.

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met
het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd ter plaatse van Groenkwartier
Noordwest (Suytkade) te Helmond (locatiecode: AA079400021).
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met het
evaluatieverslag van de uitgevoerde bodemsanering en beschouwt de sanering voor dit
deelgebied daarmee als afgerond.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken zijn vanaf 13 augustus tot 24 september 2020 in te zien bij
cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is
alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.
Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus
tot 24 september 2020). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen
bij: burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het
bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Ook
kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20.019, 2500 EA Den Haag.

Bekendmakingen

Bezwaar maken?
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Venstraat 12
05-08-2020 plaatsen dakkapel (voorgevel)
OLO 5369695
Utrechtplein 4
05-08-2020 wijzigen winkel/horeca tot
OLO 5160841
		 3 woningen

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
Raktweg/Berkendonk
29-03-2020

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Triathlon Brabant (27 september 2020) 2020-00515

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.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Pastoor Elsenstraat 50

Projectomschrijving:
maken extra uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5349135

• 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)

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. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

13 augustus 2020

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.

• 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

