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Van 17 tot en met 21 januari rijden de
GRIP-wagen én kca-bus tegelijk door
Helmond
Vanaf maandag 17 januari rijden het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) en de
kca-bus tegelijk door Helmond. Zo kunt u op één locatie zowel uw afval voor het
GRIP als voor klein chemisch afval (kca) inleveren. De wagens staan elke dag op
verschillende plekken in de stad. We komen dus ook bij u in de buurt. Een bezoek
aan het GRIP en de kca-bus is gratis. Lees hieronder wat u er allemaal kunt
inleveren.

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

Commissievergadering
Digitaal via Teams
Opinie- en adviescommissie omgeving
Dinsdag 18 januari 2022, 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet.
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Bestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 16
2. Brainport Smart District: Masterplan, Beeldkwaliteitsplan en financiële impact

Het lokale GRIP is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen bij het scheiden
van afval. Uit bewonersonderzoeken blijkt dat de afstand naar de milieustraat
voor inwoners te ver is. En dat ze daardoor hun afval minder goed scheiden. Vaak
gaat het om kleine hoeveelheden afval die nu in de restafvalcontainer of in een
vuilniszak belanden en dat is niet de bedoeling. Bij het GRIP kunt u verschillende
afvalsoorten kwijt waarvoor u anders naar de milieustraat zou moeten.

Opinie- en adviescommissie inwoners
Dinsdag 18 januari 2022, 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet.

Een boodschappentas vol afvalsoorten gratis afgeven bij het GRIP
Bij het GRIP kunt u de volgende afvalsoorten kwijt:
• metalen;
• kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
• lampen;
• piepschuim;
• batterijen en kleine accu’s
• textiel;
• harde kunststoffen;
• frituurvet;
• elektrische apparaten;
• hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte
spiegel).

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.

Per huishouden mag maximaal één boodschappentas vol worden gebracht.
Een bezoek aan het GRIP is alleen voor Helmondse inwoners. Bedrijven zijn zelf
verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afvalstoffen.
Klein chemisch afval zoals batterijen, spaarlampen en cartridges gratis inleveren
Heeft u thuis nog klein chemisch afval? Wij komen naar uw wijk om het op te
halen! Bij de kca-bus kunt u onder andere batterijen, accu’s, (spaar)lampen,
cartridges en verfproducten gratis inleveren.
Benieuwd op welke dag we bij u in de buurt zijn?
Het GRIP en de kca-bus staan van maandag 17 januari tot en met vrijdag
21 januari elke dag op verschillende plekken in de stad. U vindt het
rondreisschema in DeAfvalApp en op www.helmond.nl.
Let op: Het schema is onder voorbehoud in verband met de coronamaatregelen.
Houd hiervoor DeAfvalApp (www.deafvalapp.nl) in de gaten. DeAfvalApp is gratis
te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Vergaderingen
welstandscommissie

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Sport- en Beweegnota 2021-2030
2. Stadsplan basisvaardigheden Helmond - aanpak laaggeletterdheid

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.

Vanaf 5 januari 2022 kunnen gedupeerde
ouders van de toeslagaffaire hun private
schulden indienen bij SBN
Slachtoffers van de kinderopvang toeslagaffaire hebben op 16 december 2021
een brief ontvangen van de Belastingdienst. Het gaat om de slachtoffers waarvan
de pauzeknop (moratorium) op 12 februari 2022 eindigt. In deze brief worden
zij gevraagd om vanaf 5 januari 2022 hun openstaande private schulden en
achterstallige betalingen in te dienen bij het online loket van SBN via
www.sbn.nl. Dit zijn schulden bij andere organisaties dan de overheid. Dit zijn
bijvoorbeeld schulden die u bij de bank heeft, een postorderbedrijf als
Bol.com, een niet betaalde tandartsrekening of andere ziektekosten en/of een
huurachterstand bij een verhuurder. Het gaat om schulden die zijn vastgelegd,
dus niet schulden bij familie en/of vrienden.
Waar kunt u uw private schulden indienen?
Vanaf 5 januari 2022 kunt u uw private schulden online indienen via www.sbn.nl.
Vindt u het lastig om dit online in te vullen? Dan is het vanaf 5 januari 2022 ook
mogelijk om een schuldenformulier te downloaden via www.sbn.nl, zodat u de
schuldenlijst per post kunt indienen.
Hulp nodig of meer weten?

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 25 januari, 8 februari en
22 februari 2022. 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.

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

U kunt ondersteuning krijgen bij:
• het verzamelen van uw private schulden;
• het invullen van een private schuldenlijstformulier.
U kunt voor ondersteuning contact opnemen met het serviceteam van SBN.
Kijk voor contactgegevens op www.sbn.nl. Of neem contact op met de gemeente
via zorgpoort@helmond.nl of door te bellen naar 14-0492 (optie 2).

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

Online op de koffie bij de wethouder in
januari
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.
• Dierdonk en Helmond-Noord: woensdag 19 november van 19.00 tot 20.00 uur
met wethouder Van den Waardenburg.
• Helmond-West: donderdag 20 januari van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder
Van Dijk.
• Brandevoort: donderdag 20 januari van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder
Van Dijk.
• Centrum: maandag 24 januari van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder
Van de Brug.
• Stiphout-Warande: donderdag 27 januari van 19.30 tot 20.30 uur met
wethouder Van de Brug.
• Brouwhuis en Rijpelberg: donderdag 27 januari van 19.00 tot 20.00 uur met
wethouder Harijgens.
• Binnenstad en Helmond-Oost: maandag 31 januari van 19.00 tot 20.00 uur
met wethouder De Vries.
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, uw
e-mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp.
Vervolgens ontvangt u 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.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken uitweg
6412183
vergroten woning
6171663
maken uitweg lijn Helmond-Venlo
6525919

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Van Ommerenstraat 47
02-01-2022 plaatsen dakkapel
6627629
Mercuriuslaan 54
03-01-2022 renovatie 123 woningen planetenbuurt 6628491
		 (1ste woning)
Ganzewinkel 10A
31-12-2021 verbouwing woonhuis
6626575
Tivoli 22
31-12-2021 verbouwing woonhuis
6626633
Zoete Kers, kavel 40
31-12-2021 oprichten woning, maken uitweg
6626537
Diepenbroek, kavel 16.3
31-12-2021 oprichten woning
6623083
Beemdweg 55
03-01-2022 milieu neutrale melding (wijziging)
6628991
Ansemhoek 10
04-01-2022 plaatsen erfafscheiding
6631643
Hortensialaan 66
05-01-2022 wijzigen kozijnen (kunststof)
6633795
Berkveld 12
06-01-2022 oprichten aanbouw groepsruimte
6534005
Heiakker, fase 4
21-12-2021 oprichten 22 appartementen
6266807

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)		
Klompen, C.P.M.		
Bais, A.		

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
renovatie woningen
6513563
verbouw 2 winkels met bovenwoning
6446317
naar 1 winkel met 4 appartementen

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

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Gerwenseweg 88
07-1-2022 aanpassen berging en wijzigen
6364581
		 gevelmaterialisatie

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)		
Smits, J.M.H.		
Husejnovic, E.		
Husejnovic, A.		
Meeuwsen, R.J.H.		
Campanario Rosado, E.		
Paduraru, S.		
Redzepovic, S.		

Geboortedatum
09-10-1985
23-08-1959
25-10-1996
16-09-1984
06-03-1997
06-06-1986
18-03-1961

Ingediende evenementenvergunningen

Bekendmakingen

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Molenstraat 185
04-01-2022
Peeleik 31
05-01-2022
Lijn Helmond-Venlo 1
07-01-2022

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Ruisvoornstraat 1 t/m 18 12-11-2021
Veestraat 35, 35A t/m 35D 15-10-2021
		

Geboortedatum
25-11-1999
22-10-2000

Zienswijzen indienen
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 wilt maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te
maken. Neem dan 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.

• 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

Locatie:
Datum indiening:
Peeleik 2
30-12-2021
Peeleik 2
30-12-2021
Kanaaldijk Z.O. 50
30-12-2021
		

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Boeremert Brouwhuis (5 juni 2022)
2021-00879
Muziek op ‘t Pleintje (1 oktober 2022) 2021-00880
Helmond International Tournament
2021-00881
(14 t/m 18 april 2022)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden ook gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:

Datum ter inzage Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
Kranebroek
14-01-2022 Oprichten 52 tijdelijke woningen
6243153
(Telkesveld 1 t/m 55 doorlopend)		 en 3 gezamenlijke gebouwen
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 januari 2022
gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Het
inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via
telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak.
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. 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 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.

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.

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

13 januari 2022

