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25 september: Operatie Steenbreek
Tegels eruit, planten erin!
In Helmond genieten straks steeds meer inwoners van meer groen, want de
gemeente organiseert de komende jaren in alle wijken operatie Steenbreek.
Bij operatie Steenbreek vervangen inwoners tegels uit hun tuinen voor planten
en struiken om hun tuin groener te maken. De gemeente helpt inwoners hierbij
en stelt gratis plantjes, aarde en de hulp van hoveniers beschikbaar.
Op zaterdag 25 september zijn de volgende wijken aan de beurt:
De Waart, Annawijk, Helmond Oost, Overspoor, Centrum.

Verstrekkingsbeperking van uw
persoonsgegevens

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

Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen
(BRP). In de BRP staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, ouders,
kinderen enz. Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van deze
gegevens aan overheidsorganisaties en derden. Dit is namelijk geregeld in de
wet BRP.

Aanmelden om mee te kunnen doen
U kunt zich alleen of samen met buren aanmelden! Stuur vóór 17 september een
email naar steenbreek@helmond.nl en zet daarin:

In sommige gevallen kunt u de verstrekking van uw gegevens tegenhouden
Dit heet officieel ook wel verstrekkingsbeperking. De verstrekkingen aan
overheidsorganisaties kunt u niet tegenhouden. Overheidsorganisaties
hebben uw persoonsgegevens namelijk nodig voor hun (wettelijke) taken.
Dit zijn bijvoorbeeld: de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB),
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Bij sommige derden
kunt u de verstrekking van uw gegevens wel tegenhouden. Derden zijn
andere organisaties of personen, dan uzelf of de overheidsorganisatie. Dit zijn
bijvoorbeeld: pensioenfondsen, Stichting Interkerkelijke Leden Administratie
(SILA), advocaten en particulieren. De gemeente verstrekt uw gegevens nooit
zomaar aan derden.

• Straatnaam en de huisnummers die meedoen.
• Naam en telefoonnummer van de contactpersoon in uw straat
(dan kunnen we u bereiken als het nodig is).
• Per adres: komen de planten vooral in de zon of vooral in de schaduw te staan?

Wilt u verstrekkingsbeperking aanvragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.helmond.nl/verstrekkingsbeperking. U kunt natuurlijk ook bellen
met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14-0492. Dat kan elke
werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Heeft u hulp nodig? U kunt hulp krijgen van onze hoveniers! Vermeld dit dan bij
uw aanmelding.

Bestemmingsplan wordt omgevingsplan

Doe ook mee aan operatie Steenbreek!
Woont u in één van deze wijken en heeft u veel tegels in de tuin liggen?
Maak ook uw tuin groener en doe 25 september mee aan Operatie Steenbreek.
Meld u aan en lever tussen 9:00 en 15:00 uur uw stoeptegels (1 tot 5 m²) en
geel zand in bij het afhaalpunt in uw wijk. U krijgt dan van ons vijf plantjes en
tuinaarde gratis. Ook staan er hoveniers klaar om te helpen en advies te geven.

Groen is goed
Steeds vaker hebben we te maken met heftige regenbuien, extreme hitte en
langere periodes van droogte. Dit veroorzaakt vaak overlast: straten of kelders
lopen onder water en de temperatuur in de stad loopt hoog op. Door tegels in
tuinen te vervangen door groen komt er meer ruimte voor de natuur, kan het
regenwater beter in de bodem zakken en worden riolen minder belast. Het
trekt meer dieren aan, zoals vogels en bijen, de temperatuur in de zomer is
aangenamer en er is minder fijnstof. Mensen voelen zich prettiger en gezonder.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en de locaties van de afhaalpunten op
www.allelichtenopgroen.nl.

Kamerverhuur?
Vraag een omgevingsvergunning aan
Bent u eigenaar of huurder van een woning in Helmond en wilt u kamers
verhuren? In de meeste gevallen mag er maar één huishouden op een
adres wonen. Om kamerbewoning mogelijk te maken heeft u een
omgevingsvergunning nodig. Van 8 september tot en met 5 oktober kunt u deze
aanvragen. De vergunning is maximaal 10 jaar geldig.
Als u meedoet met deze uitgifteronde is de kans dat voor uw pand toestemming
wordt verleend groter dan wanneer u op een later moment toestemming vraagt.
De gemeente verleent namelijk geen medewerking aan kamerbewoning, als een
pand binnen 100 meter van een eerder vergund kamerbewoningspand ligt.
Voorwaarden en aanvraag indienen
Alle voorwaarden staan in de ‘Beleidsregel kamerbewoning gemeente Helmond
2021’ op www.helmond.nl. Een aanvraag omgevingsvergunning vraagt u digitaal
aan via het Omgevingsloket (www.omgevinsgloket.nl). Bereid uw aanvraag goed
voor.
Omgevingsvergunning verplicht
In de meeste gevallen geldt dat u zonder omgevingsvergunning geen kamers
mag verhuren. De gemeente let hier de komende tijd extra goed op.

• 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)

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking.
Dat betekent onder meer dat wat nu nog een bestemmingsplan is, straks een
omgevingsplan wordt. Hierin komen alle regels over de fysieke leefomgeving op
een locatie.
Bestemmingsplan indienen kan nog tot 1 januari 2022
Tot 1 januari 2022 neemt de gemeente ingediende bestemmingsplannen
nog in behandeling. Dan is er nog voldoende tijd voor de procedure van het
bestemmingsplan. Dient u een aanvraag voor een bestemmingsplan in vóór 1
januari 2022, zorgt u er dan voor dat deze zo compleet mogelijk is. Na 1 januari
2022 kunnen initiatiefnemers geen bestemmingsplannen meer indienen, maar
een omgevingsplan.
Ondersteuning initiatiefnemers bij omgevingsplan
Wij maakten een standaard Helmonds omgevingsplan met een set regels voor
de meest voorkomende activiteiten. Dit plan kan dienen als leidraad voor het
opstellen van een omgevingsplan. Bent u initiatiefnemer, neem dan contact met
ons op voor het standaard Helmonds omgevingsplan en ondersteuning hierbij.
Over de omgevingswet
De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte,
infrastructuur, milieu en water. De Omgevingswet treedt naar verwachting op
1 juli 2022 in werking. Wilt u bijvoorbeeld een schuur bouwen? Of van een leeg
stuk land een speelveld maken? Of heeft u bouwplannen? Vanaf 1 juli 2022,
met de nieuwe Omgevingswet, geldt: één wet, één loket, één procedure. Het
uitgangspunt is dat procedures voor vergunningaanvragen maximaal 8 weken
gaan duren of nog sneller als dat mogelijk is.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/omgevingswet.

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

Energiekaravaan 18 sept t/m 24 okt
Helmond, samen werken aan een duurzame toekomst
Samen met onze inwoners bouwt Helmond aan een duurzame, innovatieve
en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en
recreëren is. Om deze ambitie waar te maken zetten we niet alleen in op het
besparen van energie, maar ook het gebruik van andere, meer duurzame,
vormen van energie. De overgang van gas naar andere warmtebronnen is daarin
een belangrijk onderdeel.
Helmond, samen werken aan een duurzame toekomst
Samen met onze inwoners bouwt Helmond aan een duurzame, innovatieve
en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en
verblijven is. Om dit te bereiken, zetten we niet alleen in op het besparen van
energie maar ook het gebruik van andere, meer duurzame, vormen van energie.
De overgang van gas naar andere duurzame bronnen is daarin een belangrijk
onderdeel.
Tien buurten in Helmond
We gaan woningen in Helmond voorbereiden om in de toekomst aardgasvrij
te verwarmen en te koken. Dat gebeurt stapsgewijs. In de komende tien jaar
gaan we aan de slag in tien buurten. Deze buurten zijn gekozen omdat er al
initiatieven of projecten lopen. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente, inwoners,
corporaties of de eigenaar van het bestaande warmtenet. De andere buurten zijn
later aan de beurt, maar kunnen al wel zelf aan de slag met energie besparen.
Alle nieuwbouw wordt sowieso aardgasvrij. We willen dat het in Helmond fijn
wonen blijft met veel aandacht voor groen, voor nu én later.
Bezoek onze energiekaravaan!
In september en oktober staat de energiekaravaan van 12.00 – 15.00 uur op
verschillende locaties in deze buurten:
Start

Buurt/Wijk

Locatie/standplaats

18-19 sept Suytkade, Annabuurt, Overspoor Buurthuis St. Anna
25 sept

Rijpelberg

Repair Café Rijpelberg

2-3 okt

Eeuwsels en Binderen

Winkelcentrum De Bus

9-10 okt

Centrum, Stationsgebied

Voor Energiehuis Slim Wonen

21-22 okt

Brouwhuis en Brouwhuis-Oost

‘t Huukske, i.s.m. Volksbelang

23-24 okt

Leonardusbuurt

Winkelcentrum Brouwhorst

De energiecoaches gaan graag met u in gesprek. Ook liggen er verschillende
informatiemiddelen klaar. Kom vrijblijvend langs om informatie op te halen, een
gesprek te voeren of ideeën op te doen. U bent van harte welkom. Meer info:
www.allelichtenopgroen.nl en www.energiehuisslimwonen.nl.

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo
Adviescommissie
Dinsdag 14 september, 19.00 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Vaststellen BP Centrum III
2. Benoemen nieuwe leden Welstandscommissie Helmond
Adviescommissie
Donderdag 16 september, 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Toekomst theater Het Speelhuis in relatie tot De Cacaofabriek
2. Actualisatie Parkeerbeleid
Live volgen via internet
De beelden van de commissievergaderingen worden live uitgezonden via
internet. Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de
app Politiek portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen.
U vindt daar ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de
raadscommissies. Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment
terugkijken.
De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad.
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 21 september, 5 oktober
en 19 oktober. Alle vergaderingen beginnen 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 dit doorgeven via 14 0492 of
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Online op de koffie bij de wethouder
De wethouders blijven graag in contact met Helmondse inwoners. Heeft u een
vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u deelnemen aan één
van de digitale wijkspreekuren. Zij kunnen u dan helpen aan het antwoord op
uw vragen of in contact brengen met bepaalde mensen of organisaties om uw
idee te kunnen realiseren.
U kunt zich nu aanmelden voor de onderstaande digitale wijkspreekuren:
• Stiphout-Warande: donderdag 23 september van 19.30 tot 20.30 uur met
wethouder Van de Brug;
• Mierlo-Hout: woensdag 29 september van 19.00 tot 20.00 uur met
wethouder Dortmans;
• Helmond-West: donderdag 30 september van 18.30 tot 19.30 uur met
wethouder Van Dijk;
• Brandevoort: donderdag 30 september van 20.00 tot 21.00 uur met
wethouder Van Dijk.
Wilt u deelnemen?
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres,
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link kunt
u deelnemen aan de online vergadering. U kunt zich uiterlijk één werkdag (tot
17.00 uur) voorafgaand aan het spreekuur aanmelden. Woont u in een andere
wijk? Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data.

• 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

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Vossenbeemd 47 en 47A
30-08-2021
		
Gerstdijk 20
30-08-2021
Engelbrechthoek 1
31-08-2021
Boerhaavelaan 21
31-08-2021
Kaarderhof 22
01-09-2021
Kwartelstraat e.o.
01-09-2021
(Complex 114)
Warandelaan 1
01-09-2021
Paulus Potterlaan 37
01-09-2021
Dinkelstraat 52
01-09-2021
Accordeonstraat 14
01-09-2021
Zoete Kers 11
03-09-2021
Eikenwal 11
03-09-2021
Studio 5701,
05-09-2021
Kasteel-Traverse
Eikendreef 47, 51
30-08-2021
Wethouder Ebbenlaan 133 30-08-2021
t/m 157 (oneven)		

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
bouw van industrieel bedrijfspand
6132059
met kantoor
uitbreiden kantine
6017233
oprichten woonhuis en aanleg uitweg
5833109
vergroten woning
6052647
plaatsen erfafscheiding
6278919
dakrenovatie 180 woningen
6180667
vergroten woning
plaatsen erker
oprichten tuinhuis
vernieuwing dak en dakkapel
oprichten woning, maken uitweg
oprichten woning
functiewijziging wonen met zorg

6296437
6244471
6249195
5893329
5868207
6234789
6028797

oprichten zorgappartementen
wijzigen school naar 13 wooneenheden
en maken uitweg

5593851
5935543

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie:
Markt, Ameidewal,
Marktstraat

Datum indiening: Projectomschrijving:
03-09-2021
Najaarskermis Helmond
(22 t/m 27 oktober 2021)

Registratienr.:
2021-00628

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.

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

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Registratie vertrek met onbekende bestemming

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Haaghout 14
27-08-2021 oprichten garage/bijgebouw
6334449
Johanna van
28-08-2021 oprichten aanbouw
6334957
Vlaanderenstraat 11
Dr. Dreeslaan, kavel 15
29-08-2021 oprichten woning met bedrijfshal
6335233
		 en uitweg
Hertelaan 21
30-08-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde woning)
6337125
Churchill-laan 109
30-08-2021 plaatsen 2 extra vlaggenmasten
6336497
Vlierdensedijk 101
30-08-2021 het plaatsen van woonwagen
6337989
Zandstraat 104
30-08-2021 uitbreiden woning (voorzijde)
6338255
de Kromme Geer 38
31-08-2021 uitbreiden woning
6225945
Meester Strikstraat 27
01-09-2021 renovatie en vergroten woonboerderij
6034037
Burgemeester Krollaan 33
01-09-2021 maken uitweg
6176941
Rhulenhofweide 12
01-09-2021 plaatsen veranda, tuinhuisje en
6343577
		 zonnepanelen (achterzijde)
Brainport Human Campus,
02-09-2021 oprichten parkeergarage
6291105
sectie T, nr. 7970 (Vlamovenweg)
De Plaetse 87
03-09-2021 vervangen 3 condensors voor 1 gaskoeler 6347303
Markt 12
03-09-2021 vestigen distilleerderij/slijterij
6249233
Palmhoutstraat 2A
03-09-2021 vergroten woning
6347671
Binnen Parallelweg 4
03-09-2021 maken uitweg
6348325
Rendierlaan 29
04-09-2021 oprichten carport
6349461
			

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Hortsedijk, Sectie G,
08-07-2021
nr. 2370 / 2368
Steenweg 17
07-07-2021
Zoete Kers 11
01-07-2021
Elbeplantsoen 59A t/m
09-07-2021
59H, 59J t/m 59N, 59P, 59R t/m 59W		
Eikenwal 11
12-07-2021

Projectomschrijving:
oprichten winkelgebouw

Nr. Omgevingsloket:
5896511

het creëren van een buitenruimte
oprichten woning, maken uitweg
oprichten 20 woningen

6222661
5868207
6229677

oprichten woning

6234789

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

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca:
Locatie: Omschrijving:
					
Stichting Speeltuin
Arbergstraat Alcoholwetvergunning
Helmond west
				

Registratienr./
Datum verzending
34485525/
01-09-2021

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

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 augustus 2021 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.

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)
Dellions, I.
Louwaars, R.J.
Dulhadie, F.U.P.
Pechler, E.C.
Boogaard van den, M.H.M.
Mierlo van, M.

Geboortedatum
26-09-1966
13-01-1980
10-11-1957
16-01-1960
08-06-1981
21-08-2000

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 wil maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te
maken. Neemt u 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.

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. 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.

Vochtige doekjes?
Niet in het riool,
maar in de prullenbak.

De melding is afkomstig van Enexis Netbeheer B.V. en betreft een deel van de locatie die bekend
staat als Kerkstraat 41 (Tankstation) met locatiecode AA079408348.

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		
Muila Kiobo, D.J.		12-02-1999
Duppen van, J.W.C.		19-05-1982
Diaconu, A.I.		05-04-1984
Mondzielewski, G.J.		01-04-1972
Mensah, G.P.		03-08-1979
Gala, G.		13-06-1994
Beckers, B.		29-03-1989
Sleegers, T.H.J.		21-08-1978
Ileniec, J.		18-07-2000

• 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

Vochtige doekjes
veroorzaken
verstoppingen in
het riool.
Burgemeester en wethouders van Helmond

9 september 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

