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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

Gratis omruilactie afvalcontainers 
Veel Helmonders zijn sinds de invoering van Diftar begin dit jaar beter hun afval 
gaan scheiden. Onder andere groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en papier wordt 
meer aangeboden. Hierdoor past het formaat van uw container misschien niet 
meer bij uw nieuwe manier van afval scheiden. Daarom bieden wij u de kans om 
uw container(s) gratis te ruilen.

De actie loopt tot en met 22 oktober
Van maandag 4 tot en met vrijdag 22 oktober kunt u gratis een containerruil 
aanvragen. Let op: niet alle ruilingen zijn gratis. De gratis omruilactie geldt alleen 
voor het ruilen van:
• een 240 liter restafvalcontainer voor een 140 liter restafvalcontainer;
• een 140 liter GFT-container voor een 240 liter of één extra GFT-container;
• een 140 liter papiercontainer omruilen voor een 240 liter of één extra 
 papiercontainer.

Alle andere containerruilingen kosten 30 euro. U kunt uw container(s) tijdens de 
actie maar één keer gratis ruilen.

Zo vraagt u een containerruil aan
Wilt u gebruik maken van de gratis omruilactie? Ga dan naar het e-loket via 
www.helmond.nl/belastingen. Log in met uw DigiD, kies voor ‘containers’ 
en doorloop de stappen. Woont u samen? Dan kan alleen degene die de 
afvalstoffenheffing betaalt de containerruil aanvragen in het e-loket. Wilt u liever 
via de telefoon uw containers ruilen? Dat kan ook. Bel dan maandag 4 oktober tot 
en met vrijdag 22 oktober op werkdagen naar 14-0492.

Waarom zijn niet alle ruilingen gratis
De omruilactie is bedoeld om betere afvalscheiding van GFT en papier te 
stimuleren en minder restafval over te houden. Daarom kost het ruilen van een 
kleine restafvalcontainer naar een grotere en het ruilen van een grote GFT- of 
papiercontainer naar een kleinere tijdens de omruilactie nog steeds 30 euro.

Extra steun voor lokale ondernemers in 
culturele sector
De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken vanwege de
coronacrisis. Veel organisaties liepen inkomsten mis, terwijl 
betalingsverplichtingen aanhielden. Om de cultuursector in Helmond te 
ondersteunen biedt de gemeente nu ook steunmaatregelen aan de lokale 
culturele (zelfstandige) ondernemers.  

1. Verhoging van het subsidiebudget 2021 voor de Makersregeling 
De Makersregeling is een bestaande regeling die zich richt op Helmondse 
professionele makers. Zij kunnen een subsidie van maximaal € 10.000 aanvragen 
voor culturele projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen 
beroepspraktijk en die een meerwaarde hebben voor Helmond. Het budget 
bedraagt in 2021 € 50.000 en wordt dit jaar eenmalig verhoogd met € 40.000. Op 
deze manier kunnen meer makers een aanvraag indienen om nieuwe culturele 
activiteiten te ontplooien voor onze stad. Aanvragen tot en met 15 december 
worden dit jaar nog in behandeling genomen. 
Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van de Makersregeling op 
www.helmond.nl/subsidie-makersregeling. 

2. Instellen van een ‘Compensatiefonds coronacrisis lokale culturele  
 ondernemers’ 
Het compensatiefonds is gericht op het (gedeeltelijk) compenseren van 
exploitatiekosten die gemaakt zijn ter instandhouding van de onderneming 
gedurende de coronacrisis. Dit fonds voorziet in het compenseren van 
noodzakelijke beroepskosten die de ondernemers hebben moeten maken 
ondanks de crisis (bijv. verzekeringen) of juist vanwege de crisis (bijv. 
kuchschermen), terwijl er tegelijkertijd sprake was van minder inkomsten. 
De regeling staat open tot en met 15 december a.s. en aanvragen worden op 
volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Meer informatie over het 
compensatiefonds is te vinden op www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers. 

Start werkzaamheden in de Bundertjes in 
oktober
De Bundertjes is een prachtig natuurgebied, waar veel Helmonders graag komen 
genieten. Vooral in coronatijd werd duidelijk dat een groene omgeving extra 
belangrijk is. Helaas is gebleken dat de conditie van een groot aantal laanbomen 
in de Bundertjes hard achteruit gaat. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. 
De gemeente gaat daarom de komende tien jaar in drie fases een deel van de 
bomen langs paden in de Bundertjes verjongen. 

Wat houdt het verjongen van bomen in?
Dat betekent dat oude, niet vitale en zieke bomen gekapt worden en dat hiervoor 
in de plaats nieuwe bomen worden geplant. Zo verkrijgen en behouden we 
gezonde en veilige lanen in de Bundertjes, ook voor de toekomst. De kap van de 
eerste laanbomen (60 stuks) staat gepland voor eind oktober / begin november. 
De aanplant van de nieuwe bomen (93 stuks) staat gepland voor december van 
dit jaar/ januari 2022, als de bomen in winterrust zijn. De kap en aanplant van 
enkele andere lanen in de Bundertjes staat op de planning voor 2026 en 2031. 

Online op de koffie bij de wethouder  
Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw wijk? Dan kunt u 
deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich nu aanmelden 
voor de onderstaande digitale wijkspreekuren. 

• Helmond-West: donderdag 4 november van 18.30 tot 19.30 uur met 
 wethouder Van Dijk
• Brandevoort: donderdag 4 november van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk
• Stiphout-Warande: donderdag 11 november van 19.30 tot 20.30 uur met 
 wethouder Van de Brug
• Dierdonk: woensdag 17 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg
• Helmond Noord: woensdag 17 november 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg
• Brouwhuis: donderdag 18 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Harijgens
• Rijpelberg: donderdag 18 november van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Harijgens 
• Helmond-Oost: maandag 22 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 De Vries
• Binnenstad: maandag 22 november van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 De Vries
• Mierlo-Hout: woensdag 24 november van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans 
• Centrum: maandag 13 december van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van de Brug

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 tot 17.00 uur (op 
de werkdag voorafgaand aan het spreekuur) aanmelden. Woont u in een andere 
wijk? Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data. 



Kent u iemand die een jeugdlintje verdient? 
Het Jeugdlintje is voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar die een bijzondere 
prestatie hebben verricht voor een ander of voor de samenleving. Het gaat om 
jongeren die wonen in de gemeente Helmond. Kunt u iemand die een jeugdlintje 
verdient? Geef hem of haar dan nu op. 

Een bijzondere prestatie kan bijvoorbeeld zijn: 
vrijwilligerswerk, een topsport-prestatie of 
inzamelingsactie voor een goed doel. 

Kent u iemand die een jeugdlintje verdient? 
U kunt uiterlijk tot 20 oktober iemand opgeven 
via www.helmond.nl/jeugdlintje. 

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie 1 
Dinsdag 19 oktober, 19.30 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Jaarverslag integriteit 2020
2. Bestuurlijke fusie Jan van Brabant

Adviescommissie 2
Dinsdag 19 oktober, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijziging GRR Blink – toetreding Son en Breugel
2. 2e Bestuursrapportage 2021

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.

 

Bekendmakingen
 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Indumaweg, Churchilllaan,  04-10-2021 maken uitweg 6197009

sectie F nr. 522 

Lage Dijk 28A 05-10-2021 realisatie loods 6303149

Zoete Kers 18 05-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6277819

Willem Prinzenstraat 150  05-10-2021 splitsen woning in 2 appartementen 6299629

en 150A 

Schrijvershoeve 32 05-10-2021 plaatsen ombouw afvalcontainers 6395275

Overloop 46 05-10-2021 vestigen Domino’s pizza 6298163

Mierloseweg 170 06-10-2021 oprichten bijgebouw 6243527

Kavelaarsstraat 2C 07-10-2021 oprichten berging 6272333

Meester Strikstraat 27 08-10-2021 renovatie en vergroten woonboerderij 6034037

1e Bosweg 6 11-10-2021 oprichten carport 6374941

Bakelsedijk 200 11-10-2021 verbouwing woonhuis  6323201

Rietbeemdweg 3 en 5,  08-10-2021 nieuwbouw bedrijfsgebouw 6040631

Churchill-laan 135

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Molenven 3 08-10-2021  Molenvencross HAC  2021-00639

  (14 november 2021) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
 

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Braakweg 33 04-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6287505

Marslaan 86 04-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6367809

  (kamerbewoning) 

Peeleik 31 04-10-2021 vergroten woning 6171663

Adriaen Brouwerstraat 6 04-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6415119

  (kamerbewoning) 

Generaal Snijdersstraat 48 04-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417275

  (kamerbewoning) 

Margrietlaan 69 04-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417187

  (kamerbewoning) 

van Meelstraat 11 04-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417479

  (kamerbewoning) 

Kanaaldijk N.O. 80 04-10-2021 aanvraag kap bomen oranjekade  6415447

  Kanaaldijk Noord-Oost 

Liverdonk kavel L88  05-10-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg 6234217

kadastraal U7923 

Kasteel-Traverse 82A 05-10-2021 plaatsen lichtreclame voorgevel 6419101

Astronautenlaan 150 05-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6418929

  (kamerbewoning) 

Margrietlaan 19G 05-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6420609

  (kamerbewoning) 

Geysendorfferstraat 29 05-10-2021 wijzigen voorgevel 6417345

Wilde Wingerd 122 05-10-2021 plaatsen rookgasafvoer zijgevel 6384561

St. Annaplein 12 05-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  50740714

  (kamerbewoning) 

Slegersstraat 20 07-10-2021 vergroten woning, plaatsen carport 6027075

Veestraat 20A-20B-20C- 06-10-2021 plaatsen afsluitbare poort 6422605

20D-20E 

Liverdonk kavel L96 04-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6248839

Liverdonk, kavel L84 07-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6227205

Rochadeweg/Gerstdijk 05-10-2021 oprichten bedrijfshal met kantoor,  6122881

  plaatsen erfafscheiding en reclame en wijzigen 

  uitweg 

Steenweg 3 07-10-2021 strijdig gebruik 6426493

Mierloseweg 323 05-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  50743127

  (kamerbewoning) 

Boven Noord Koninginnewal 7 10-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6428583

  (kamerbewoning)

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Bruhezerweg 27 11-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan  6364581

  (kamerbewoning)  

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

• 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

Zorg & Ondersteuning  
Helmond

Zo Helmond

Meldpunt psychische zorg
Maakt u zich zorgen over iemand? Bel 14-0492, optie 2.

Misschien maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of heeft u 
zorgen om een familielid, kennis of buur die niet meer voor zichzelf zorgt 
of de deur niet meer openmaakt. Hoewel er in dat soort situaties niet 
altijd spoed nodig is, is het belangrijk dat er goede hulp geboden wordt. 
Daarom is er het meldpunt psychische zorg: zodat de persoon om wie u 
zich zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.  

Help elkaar op tijd. Door te melden kunnen we iemand en zijn 
omgeving helpen. Familie, vrienden of buren merken vaak als eerste 
dat het niet goed met iemand gaat. Het is belangrijk om dit te melden 
voordat de situatie erger wordt. Degene om wie het gaat, kan dan zo 
snel mogelijk hulp krijgen. 

U kunt, eventueel ook anoniem, een melding maken door te bellen met 
14-0492, optie 2. Melden kan 24 uur per dag. Is er sprake van een 
directe crisis? Dan belt u niet het meldpunt, maar 112. Maakt u zich 
zorgen om iemand met zelfmoordgedachten? Bel dan 113.

Meer info? www.helmond.nl/zorgmelding



Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Molenven 3 10-09-2021     Molenvencross HAC  2021-00639

  (14 november 2021)

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.

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Molenstraat 60 en  06-10-2021 Verbouwing en splitsing woning 6253939

Burgemeester van Houtlaan 1A  

Wethouder den  11-10-2021 strijdig gebruik 6329839

Oudenstraat 12  (wijzigen bestemmingsplan)

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
van der Weidenstraat 9,                 17-09-2021       oprichten woonzorgcomplex  5325023            

9A t/m 9H, 9J t/m 9N, 9P, 9R t/m 9T,                        en maken uitweg  

11, 11A t/m 11H, 11J t/m 11L

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep meer worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Nieuwe straatnamen (1)
Burgemeester en wethouders hebben op advies van de straatnamencommissie nieuwe 

straatnamen vastgesteld:

• 25 Septemberpark wordt de naam voor het park dat aangelegd wordt rondom de watertoren

  op de hoek van de Torenstraat.

• Hoge Jeeger wordt de straatnaam voor het toekomstige plan dat ontwikkeld wordt aan de 

 Dijksestraat tussen de huisnummers 49 en 51.

• Watersalamander, Vuursalamander en Kamsalamander worden de straatnamen voor het 

 plan op de noordelijke hoek van het Oostende met de Kanaaldijk N.O.

• De straatnaam Huismanssteeg in de Veste in Brandevoort wordt gewijzigd in Huismanshof.

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 

Visser, J.P.L. 27-01-2003

Gähler, J.J.M. 21-05-1999

Pelders, G.M.P. 11-05-2002

Bondoc, C.M. 01-06-1995

Bakaj, J. 20-12-1997

Tilburg van, M. 17-01-1993

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. 

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  

Challouk, B. 28-08-1978

Hart, Q.R. 23-07-1991

Bętkowski, P.K. 10-08-1990

Nguyen, D.A. 19-04-1997

Louwaars, R.J. 13-01-1980

Bulucu, H. 09-07-1972

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Next Level Helmond 2 B.V. Rietbeemdweg 3 Het oprichten van een 

distributiecentrum.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 14 juli 2021 hogere 

waarden voor de geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 54 dB ten 

gevolge van de Geldropseweg, hebben vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan 

“Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 15 oktober 2021 

gedurende zes weken (t/m 25 november) ter inzage. U kunt de stukken digitaal bekijken op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Wij adviseren u dit besluit hogere waarden bij het 

bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 16 oktober 2021 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 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. 

Kennisgeving beschikking (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Frans Verbakel B.V., Mierloseweg 206 te Helmond. Het betreft een vergunning voor het 

milieuneutraal veranderen voor het verplaatsen van de gasflessenopslag, OLO-nummer 

6228785.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 oktober 2021 ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 in Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. 

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken 

via telefoonnummer 088-3690455.

• 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



• 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 14 oktober 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.

Vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 28 september 2021  het bestemmingsplan 

Brandevoort Oost – Geldropse Ventweg 20 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met 

ingang van 15 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit plan maakt de realisatie van een ruimte voor ruimte woning mogelijk. Ook wordt de 

bestemming van de bestaande woning gewijzigd van een agrarische bedrijfswoning in een 

burgerwoning.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP200200-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, 

plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met tel. 14-0492. De digitale versie 

van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 16 oktober 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.  

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16 met ingang van 15 oktober 

2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit plan maakt de realisatie van een vrijstaande ruimte-voor-ruimte woning mogelijk.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP210092-1000. Wij adviseren u dit 

ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt 

raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met tel. 14-0492. 

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen 

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492. 

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.

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


