
Uitnodiging: ’Buurten over veiligheid’ 
Veilige en leefbare wijken in Helmond zijn voor iedereen van groot belang. 
Onder meer de Buurtpreventie- en WhatsAppteams in Helmond leveren 
hieraan een belangrijke bijdrage. Wilt u hier ook over meepraten? Dan bent u 
van harte welkom bij één van de bijeenkomsten in uw buurt om te ‘buurten 
over veiligheid’. Tijdens de avond nemen we u mee in de veiligheidscijfers 
van uw buurt en kijken graag met u samen wat we kunnen doen om uw 
buurt nog veiliger te maken. U kunt met buurtgenoten en verschillende 
veiligheidsprofessionals in gesprek. 

Data bijeenkomsten
• Helmond Oost: dinsdag 14 juni in het Tienerhuis, Rivierensingel 752
• Helmond Noord: donderdag 16 juni in de Boerderij, Harmoniestraat 105
• Helmond Binnenstad: dinsdag 21 juni in Speeltuin Leonardus, Monseigneur 
 Swinkelsstraat 24
• Helmond West: donderdag 23 juni in de Westwijzer, Cortenbachstraat 70

Alle bijeenkomsten starten rond 19.15 uur. Rond 21:00 uur sluiten we de 
bijeenkomst af.

Aanmelden
Wilt u mee buurten? Geef uw aanwezigheid door via 
buurtpreventie@helmond.nl voor 6 juni aanstaande. Graag bij de aanmelding 
doorgeven voor welke bijeenkomst u zich aanmeldt en uw naam, het aantal 
personen waarmee u verwacht deel te nemen en de wijk waar u woont 
vermelden. 

Sluiting gemeentelijke kantoren vanwege 
Pinksteren 
Op maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

U kunt de gemeente op deze dagen telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven 
van een melding, het maken van een afspraak of het online aanvragen van een 
product kunt u terecht op onze website.

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 7 juni. Die dag 
is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op maandag 6 juni rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Maak een afspraak 
via www.helmond.nl/milieustraat.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• 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

Slimmer omgaan met energie? 
Kom naar het Energiehuis Slim Wonen
Bent u een huiseigenaar of huurder en wilt u slimmer met uw energie omgaan? 
Ga dan naar het Energiehuis Slim Wonen. Het Energiehuis Slim Wonen is het 
loket van de gemeente Helmond en 7 andere Peelgemeenten over alles wat met 
energie te maken heeft. 

Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld isoleren, wilt u deskundig 
onafhankelijk advies of wilt u deelnemen aan een gratis thema-avond? Neem 
contact op of loop vrijblijvend binnen. Zij helpen u graag.

Aankomende themabijeenkomsten
• 7 juni om 19.30 uur: Zonnepanelen waar moet ik op letten?
• 20 juni om 19.30 uur : Warmtepomp iets voor mij?

Inloopspreekuren
Elke dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur. Zaterdag van 10.00-13.00 
uur. Locatie: Torenstraat 3 Helmond.

Telefonisch Energiespreekuur 
Iedere dinsdag en donderdag van 13.00-17.00 uur via 085-041004.

Afspraak maken met een Energiecoach? 
Dat kan via www.energiehuisslimwonen.nl/afspraak.

Meer informatie
Kijk op www.energiehuisslimwonen.nl, mail naar het serviceloket via 
info@energiehuisslimwonen.nl of kom tijdens een van de inloopspreekuren naar 
Torenstraat 3 in Helmond.

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners en Omgeving
Dinsdag 31 mei om 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1.  Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Senzer en meerjarenraming 2024-2026
2.  Krediet instellen 30 km/u zones Helmond-Noord (Haverveld, Bloem- en 
 Paardenvelden); uitvoering motie

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. 



Bekendmakingen

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

Oudartstraat 13 16-05-2022 oprichten carport met berging 6526197

Schutterslaan 6 16-05-2022 vergroten woning 6007873

Helmondsingel 217 16-05-2022 herbouw bedrijfswoning/woonwagen 6859713

Lieshoutseweg 45 17-05-2022 kappen 1 boom 6951765

Liverdonk L75 17-05-2022 maken uitweg 6951147

Kotterlaan 6 17-05-2022 realiseren aanbouw 6837053

Martinalidonk 45 18-05-2022 oprichten woning, maken uitweg 6421515

Huiskensstraat 2 19-05-2022 vervangen handelsreclame 6856389

Zoete Kers 24 20-05-2022 oprichten woning, maken uitweg 6902777

Keizerlaan 2 23-05-2022 uitbreiden woning 6704571

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

Lindberghplein,  16-05-2022 oprichten 40 appartementen 6632133

sectie C 9574, 9652 

Rijnlaan 103 15-05-2022 overnachting op school 6006483

Dr. Dreeslaan 11 14-05-2022 wijzigen tuinhuis 6975899

Kasteeltuin 04-05-2022 ontheffing doorloop kasteeltuin t.b.v.  51018111

  wandelevenement 

Europaweg 97 17-05-2022 transformatie kantoor naar 18  6983755

  appartementen 

Schootense Dreef 31 17-05-2022 plaatsen reclame 6982801

Helmondselaan 15 18-05-2022 verwijderen schoorsteen  6987521

van Speijklaan 71 18-05-2022 wijzigen brandcompartiment 6985783

Horst 25 17-05-2022 aanleg twee padelbanen 6919457

Hoge Zij 1 17-05-2022 plaatsen overkapping 6915095

Meijerijhof 45 19-05-2022 vergroten garagedak 6988969

Sectie F 1158 Metopestraat 19-05-2022 maken 12 uitwegen   6989825

Lungendonk 6 19-05-2022 oprichten bijgebouw 6607801

Groene loper, kavel 37,  20-05-2022 oprichten woning, maken uitweg 6991449

sectie L perceelnr.3131 

Horstlandenpark 10 20-05-2022 maken uitweg 6994055

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

Helmond 17-05-2022  Kennedymars, Helmond,  2022-00085

  2 en 3 juli 2022 

Montgomeryplein 19-05-2022  Oliemolense Snuffelmarkt,  2022-00067

  18 september 2022 

Molenstraat 103 16-05-2022 Open dag fatih moskee Helmond  2022-x1471

  28 mei t/m 29 mei 2022 

Vlamovenweg 2 –  17-05-2022 Stiphoutse vlooienmarkt,  2022-X1316

Tunnelweg (Brainport Human   4 t/m 5 juni 2022

Campus Driessen)  

Centrum 17-05-2022 Helmond live 26 mei 2022 2022-x1212

Mierloseweg 191 17-05-2022 Pelgrimstocht Geldrop naar Handel,  2022-X1482

  25 juni t/m 26 juni 2022 

Bezwaar maken 

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.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Gerstdijk,  27-05-2022  oprichten aquathermiecentrale 6925775

sectie Z nummer 750 

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf 27 mei 2022 voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via 

tel. 14 0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen en Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor 

bellen naar 14 0492.

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

Beemdweg 22-03-2022 realisatie overkapping / loods  6795359

Dierdonklaan 78 27-03-2022 vervangen erfafscheiding  6852777

Aarle-Rixtelseweg 57 09-03-2022 verbouwen woning  6801245

Heibloemweg 4 25-03-2022 nieuwbouw bedrijfspand pro-seating  6849921

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

De plannen liggen niet ter inzage. 

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving:      Registratienr./Datum verzending:

Soos40 Azalealaan 40 Alcoholwetvergunning 50873586/11-05-2022

Kroon en Kurk Kerkstraat 52 slijterijvergunning 50970179/17-05-2022

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl.  

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

Ramsukul, A.W.  25-02-1984

Filimon, A.N.  21-10-1998

Rudge, C.  08-03-1995

Pyliuta, O.  25-09-1991

Demchenko, M.   12-02-2004

Khalin, O.S.  24-01-1983

Tykhonenko, S.  21-02-2000

Blokhuis, C.A.  08-01-1988

Schön, T.  29-08-1974

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. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Het toepassen van een maximumsnelheid van 30 km/h in de Markestrijp en 

 Diepenbroeksingel  door het middel van het plaatsen van het bord A01-30zb en A01-30ze 

 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

• Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit (VKB 2213) behorende kaartbijlage.

• Het toepassen van een maximumsnelheid van 30 km/h in de Diepenbroek (weggedeelte 

 tussen de Voort en Kranenbroek) en in de Kranenbroek door het middel van het plaatsen van 

 het bord A01-30zb en A01-30ze van Bijlage 1 van het RVV 1990;

• Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit (VKB 2212) behorende kaartbijlage.

• door het plaatsen van borden model E01zb (parkeerverbodzone) en E01ze (einde 

 parkeerverbodzone) van Bijlage I van het RVV 1990 een parkeerverbodszone in te stellen in 

 de wijk Brainport Smart District conform kaartbijlage 1;

• de verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit (VKB 2210) behorende 

 situatietekening

• door het plaatsen van borden model E01zb (parkeerverbodszone) en E01ze (einde 

 parkeerverbodszone) van Bijlage I van het RVV en Verkeerstekens 1990 een 

 parkeerverbodszone in te stel-len in de wijk Brainport Smart District conform de kaartbijlage;

• de verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit (VKB 2211) behorende 

 situatietekening.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de www.helmond.nl/verkeersbesluit. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u 

contact opnemen met mevr. N. Nobel tel. 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



• 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 26 mei 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.

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

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Torenstraat, sectie I,  27-05-2022  Torenstraat oprichten 35 appartementen 6260577

nummer 2346 en 2539 

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf 27 mei 2022 voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor, 

Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via 

tel. 14 0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen en Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor 

bellen naar 14 0492.

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

Mokonzi, E.  01-06-1978

Relou, T.  06-02-1993

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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.


