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Preventieve bestrijding
van de eikenprocessierups
In het voorjaar spuiten we de eikenbomen
in met een biologisch middel. Om zoveel
mogelijk te voorkomen dat rupsen zich
ontwikkelen.

APRIL

Sluiting gemeente op Bevrijdingsdag (5 mei)
Op Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei) zijn alle kantoren van de gemeente
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze dag de gemeente
telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een afspraak in de Stadswinkel of
het doorgeven van een melding kunt u terecht op www.helmond.nl.
Afvalinzameling gaat door en Milieustraat Helmond is geopend op
Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (woensdag 5 mei) gaat de afvalinzameling gewoon door.
Ook de Milieustraat in Helmond is op de reguliere openingstijden geopend,
namelijk van 13.00 tot 17.00 uur. Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen
op afspraak. Ga hiervoor naar www.helmond.nl/afspraak.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
De preventieve bestrijding voeren we zowel overdag als ’s avonds en ’s nachts uit.

Voor een goede preventieve
bestrijding moeten de
omstandigheden optimaal zijn:

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Wolfstraat 35
19-04-2021
Kloosterstraat 60
20-04-2021
Gasthuisstraat 13
21-04-2021
		
		
		

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
kamer verhuur
5828875
plaatsen raam in de rechterzijgevel
5989457
herindeling begane grond en verdieping. 5783467
uitbreiding middels aanbouw van een
woonkamer en een slaapkamer.
plaatsen hekwerken t.b.v. afvalberging
5968037

Verleende omgevingsvergunning
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Braaksestraat 6
24-02-2021 Maken extra uitweg
			
Beroepschrift indienen
Bovenstaande vergunning is na een bezwaarschrift alsnog verleend. Belanghebbenden
konden binnen 6 weken na de verzenddatum een beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch (ook kan de
voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht
een voorlopige voorziening te treffen). De beroepstermijn is inmiddels verstreken. Per abuis is
dit besluit eerder echter niet via een algemene kennisgeving gepubliceerd. Belanghebbenden
die niet eerder van het besluit op de hoogte waren kunnen zich hierdoor volgens vaste
jurisprudentie eventueel beroepen op verschoonbare termijnoverschrijding, indien het beroep
zo spoedig mogelijk (en in ieder geval binnen twee weken nadat zij van het bestaan van de
vergunning op de hoogte zijn geraakt) indienen.

• de bomen mogen nog
niet te veel blad hebben

• de rupsen moeten al actief zijn
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• het moet buiten
windstil & droog zijn

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Z

Vanwege de
voorwaarden zijn de
bestrijdingsdata pas
kort van tevoren
bekend.

Benieuwd waar en
wanneer we de preventieve
bestrijding uitvoeren?
Houd dan
www.helmond.nl/rupsen
in de gaten.

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Wolfstraat 35
24-02-2021 kamer verhuur
5828875
Haverdijk 5
20-04-2021 plaatsen buitenreclame (2 banners)
6014933
Bruhezerweg 12
06-04-2021 verbouwen woning
5975083
Binnen Parallelweg 10
19-04-2021 gevelwijziging bestaande vergunning
5895933
Kasteel Traverse 96 t/m 104K 15-04-2021 een binnenplanse afwijking van het
6003305
		bestemmingsplan
Tjerk Hiddesstraat 39
20-04-2021 aanleg vaste open trap naar zolder in
6017157
		 plaats van een vlizotrap
Heibloemweg 6
21-04-2021 wijziging brandveiligheid
6021039
Piet Heinstraat 30
21-04-2021 verplaatsen overkapping
6019857
Hannie Schaftplein 9
21-04-2021 plaatsen dakkapel voorgevel
6021439

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat
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.
Locatie:
Vondellaan - Wethouder Ebbenlaan (locatiecode AA079409340)
Melder:
afdeling IBOR van de gemeente Helmond
Datum ontvangst:		16 maart 2021

• 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

Bezwaar maken?

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
GGD BZO

Locatie
Haverdijk 11

Omschrijving melding
Het oprichten van een XL vaccinatielocatie.

Vastgesteld bestemmingsplan Centrum II-Kanaaldijk N.O.-Oranjekade
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 13 april 2021 het bestemmingsplan “Centrum
II-Kanaaldijk N.O.-Oranjekade” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van
30 april 2021 gedurende zes weken ter inzage.

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.

Met de ontwikkeling van de locatie “Centrum II-Kanaalzone-Oranjekade” wordt een impuls
gegeven aan de verbetering van de kwaliteit van een groot plangebied in het noordwestelijk
centrumgebied van Helmond, grofweg omsloten door de wegen Kanaaldijk Noord-Oost,
Oostende, Waardstraat en Torenstraat.
Na realisatie van de plannen zal er aan de Kanaalzijde een hoogwaardige woonlocatie met 265
woningen ontstaan. In het middengebied zal de bestaande AH XL een modernere uitstraling
krijgen en het bestaande parkeerterrein wordt opnieuw ingericht. Het gebied rondom de
watertoren zal worden ingericht tot een openbaar park, waarin ook de watergang als schakel in
het terugbrengen van “De Gulden Aa’” een prominente plek zal krijgen.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1000BP200011-2000. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is
juridisch bindend. Wij adviseren u dit bestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de
coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, kunt u een
afspraak inplannen. U kunt hiervoor contact opnemen met 14-0492.

Groente-, Fruiten Tuinafval en
Etensresten

Sorteerwijzer

P

Wel GFT

GRATIS

• Alle etensresten, zoals schillen, notendoppen, brood,
koffieprut en gekookt of gebakken voedsel

Beroepschrift indienen
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 30 april 2021 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand
adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing
is genomen over het verzoek.
Let op: op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.
Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Weggooi tips!

P Zet een afvalbakje voor
GFT op de aanrecht.

P Leg een krant onder in
de container.

P Doe het GFT zo droog
mogelijk in de container.
• Klein tuinafval en bloemen

O Geen GFT

• Hout, grof snoeihout en dikke takken (Milieustraat)
• Plastic en aluminium verpakkingen (PMD)

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten
om op basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor het
steunpunt van de provincie Noord Brabant aan Helmondsingel 143 te Helmond. Het betreft
maatwerkvoorschriften voor het lozen op de gemeentelijke riolering van grondwater vanuit
een bodemsanering.
Bezwaar maken
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (20 april 2021) 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.
Voorlopige voorziening
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 er een beslissing is genomen
over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

• Theezakjes en koffiecups (Restafval)
• Frituurvet en bakolie (gele container bij Supermarkten)
• Houtskool en asresten (Restafval)
• Zand, grond, vogelgrit en oasis (Restafval/Milieustraat)
• Kattenbakkorrels zonder milieukeur (Restafval)
• Luiers (Restafval)

Meer info:
kijk op DeAfvalApp of
www.deafvalapp.nl
Burgemeester en Wethouders van Helmond

29 april 2021

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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

