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Aanslag afvalstoffenheffing 2021 bij meer De gemeente wil graag met u in gesprek!
dan zes ledigingen restafvalcontainer
Hoe democratisch werken wij in onze gemeente? Wat vindt u van de manier
Uw afvalstoffenheffing is in 2021 gesplitst in een vast en een variabel deel.
Bij het vaste tarief zijn de eerste zes ledigingen inbegrepen. Hiervoor heeft u
begin 2021 een aanslag ontvangen. Heeft u uw restafvalcontainer in 2021 meer
dan zes keer laten legen? Dan ontvangt u binnenkort een aanslag. De aanslag
ontvangt u in uw brievenbus of in uw berichtenbox van MijnOverheid. In dit
bericht leest u meer over de aanslag.
Extra betalen voor extra ledigingen
Op de aanslag staat wat u extra moet betalen voor de extra ledigingen bovenop
de zes ledigingen die in het basistarief zitten. Een paar voorbeelden: Heeft u in
2021 de restafvalcontainer acht keer aan de straat gezet? Dan betaalt u dus extra
voor de twee ledigingen bovenop de zes ledigingen. Heeft u de restafvalcontainer
10 keer aan straat gezet? Dan betaalt u extra voor vier ledigingen.
Aantal ledigingen in te zien via het e-loket
U kunt het aantal keren dat u de restafvalcontainer in 2021 aan straat heeft
gezet nakijken in het e-loket. Dit is het digitale belastingloket van de gemeente.
Kijk daarvoor op www.helmond.nl/belastingen.
Niet iedereen ontvangt een aanslag
Heeft u de restafvalcontainer in 2021 maximaal zes keer laten legen? Of woont u
in een woning met gezamenlijke afvalinzameling (bijvoorbeeld hoogbouw)? Dan
krijgt u geen aanslag.
Kunt u de aanslag niet betalen?
Had u het afgelopen jaar recht op kwijtschelding en heeft u dit gekregen? Dan
hebben we daar bij de aanslag voor de afrekening al rekening mee gehouden.
Had u afgelopen jaar geen kwijtschelding, maar is uw situatie in de tussentijd
veranderd? Dan kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen.
Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u hierover meer.
Heeft u nog vragen over de aanslag?
Kijk op www.helmond.nl/belastingen. Daar vindt u onder andere meer informatie
over de afvalstoffenheffing, kwijtschelding, bezwaar indienen en automatische
incasso. U kunt ons natuurlijk ook bellen. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en
17.00 uur. Het telefoonnummer is 14 0492.
Wilt u in het vervolg uw aanslag digitaal ontvangen?
Dat kan via MijnOverheid. U heeft daarvoor wel een DigiD nodig. Daarmee maakt
u gemakkelijk een account aan op www.mijnoverheid.nl.

waarop in onze gemeente besluiten worden genomen en uitgevoerd? Is dat
duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt u dat inwoners voldoende kunnen
meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Daarvoor zetten
we de Quick Scan Lokale Democratie in.
U kunt de korte online vragenlijst invullen op
www.helmond.nl/democratie.
Dat kan tot uiterlijk 7 februari.
Of scan de QR-code.
De vragen worden ingevuld door inwoners, maar ook door raadsleden,
collegeleden en ambtenaren. Daardoor kunnen we kijken of we er hetzelfde
over denken. En zo niet: samen in gesprek gaan over hoe we nog beter kunnen
samenwerken.
We verwerken de antwoorden anoniem in een rapport. Dat rapport gebruiken we
om samen te werken aan een nog betere lokale democratie.
Let op: Bent u ambtenaar, collegelid of raadslid? Dan ontvangt u per mail een
uitnodiging. De link op www.helmond.nl/democratie is bedoeld voor de inwoners
van Helmond.

Vergaderingen
welstandscommissie
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.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
President Rooseveltlaan 35 10-01-2022
Elandlaan 5
11-01-2022
Ruwe Berk 9
10-01-2022
Martinalidonk 29
11-01-2022
		
Churchill-laan 109
12-01-2022
Hoofdstraat 124, 126
12-01-2022
en 126A		
		
Berkveld 12
13-01-2022
Molenstraat 171-173 13-01-2022
Tiendstraat 55
Ruisvoornstraat 1 t/m 18 14-01-2022
(alle nummers)

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken tweede inrit
6542005
verwijderen voordeur, plaatsen kozijn
6600357
oprichten woning, maken uitweg
6312289
oprichten woonhuis met garage en
6353761
maken uitweg
plaatsen 2 extra vlaggenmasten
6336497
transformeren bedrijfswoning en winkel 6354061
naar een woning en twee appartementen
(inclusief hogere waarde besluit)
oprichten aanbouw groepsruimte
6534005
legaliseren woonstudio’s
6456739
renovatie woningen

6513563

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

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)

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Hulshoeve 1
07-01-2022 plaatsen tuinhuis en erfafscheiding
6639035
Geelgorsstraat 11
10-01-2022 afdak voor fietsen
6589471
Heistraat 105
10-01-2022 vervangen kozijnen
6643695
Julianalaan 31
10-01-2022 het verwijderen van een binnenmuur
6560413
van Ommerenstraat 47
12-01-2022 plaatsen dakkapel (voorzijde)
6650609
James Ensorlaan 18
13-01-2022 vergroten woning, plaatsen dakkapel
6651617
		(voorgevel)
Heiakker 29
13-01-2022 plaatsen dakkapel
6654157

• 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

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie:
Branchweg 5

Verzenddatum besluit:
03-01-2022

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verbouw en uitbreiding bedrijfspand OLO 5592427

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)		
Boukchouch, S. M.		
Snijders, L.A.B.		
Alupei, M.		
Wisniewski, K.P.		
Smits, H.H.J.		
Chebbai, S.		
Mokadim, J.S.		
Jedynak, D.B.		
Esch van, T.		

Geboortedatum
06-12-1990
07-12-1999
06-06-1990
20-06-1979
10-09-1987
23-07-1993
30-07-2021
14-11-1961
11-07-2003

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.

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)		
Acatrinei, M.		
Radu, I.		
Osman, A.M.		
Andrei, C.I.		

Geboortedatum
26-07-1991
21-12-1961
01-01-1993
02-01-1992

Wet bodembescherming (Wbb) (1) - Sportpark de Braak – fase 3, Helmond
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat
op 23 december 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.
De melding is afkomstig van de afdeling IBOR van de gemeente Helmond en betreft de locatie
die bekend staat als Sportpark de Braak – fase 3 met locatiecode AA079409120.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Abendonk 43
18-11-2021
Zomereik 8
19-11-2021
Roodborststraat 8
17-11-2021
Venstraat 4
19-11-2021
Hollandhof 98
25-11-2021
Schrijvershoeve 72
26-11-2021
Engelseweg 175A 28-10-2021
Engelseweg 179		

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning, maken uitweg
6237411
oprichten woning, maken uitweg
6224251
plaatsen dakkapel (voorgevel)
6525035
plaatsen dakkapel
6528901
wijzigen aanbouw
6543605
plaatsen dakkapel (voorgevel)
6548349
verbouw bestaand kantoor en oprichten 6474241
vrachtwagenwerkplaats

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

Ontwerpbestemmingsplan Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat
Oost
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
Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat Oost met ingang van 21 januari 2022
gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit plan maakt de realisatie van maximaal 78 nieuwbouwappartementen mogelijk.
De bestaande bebouwing, aan de parallelweg van de Europaweg, bestaande uit een
kantorencomplex en een detailhandelsvoorziening, zal worden gesloopt.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1500BP200202-1000. Wij adviseren u dit
ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch
graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar
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, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat
Oost. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar
14 0492.

Kennisgeving melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (1)
Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader
bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk / Binnendongenstraat Oost” van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Gebr. v.d. Brand & van

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van het bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk / Binnendongenstraat Oost”.
Deze waarden bedragen maximaal 63 dB ten gevolge van de Europaweg, maximaal 62 dB t.g.v.
de Binnendongenstraat en maximaal 52 dB t.g.v. de Boerhaavelaan.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen in het appartementengebouw
aan de Europaweg in het bestemmingsplan “Helmond West - Houtsdonk /
Binnendongenstraat Oost””.
Inzage
Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek kunt u met ingang van 21 januari
2022 gedurende zes weken inzien op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een
papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren
u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien. Wilt u toch graag de papieren versie raadplegen? Plan
dan een afspraak via 14 0492 of www.helmond.nl/afspraak.
Zienswijzen indienen
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of
mondeling hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en
wethouders. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester
en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond,
onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP “Helmond West - Houtsdonk /
Binnendongenstraat Oost. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt
hiervoor bellen naar 14 0492.

• 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

Oort B.V. voor de locatie Churchilllaan/Rietbeemdweg. De breekwerkzaamheden duren
maximaal 5 dagen en vinden plaats in de periode van 13 januari 2022 tot en met 13 februari
2022.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische
afspraak maken met mevrouw J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
tel. (088) 3690 369.

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

20 januari 2022

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

