
Werkzaamheden aan Wolfsputterbaan vanaf 
1 juli

Vanaf vrijdag 1 juli wordt de Wolfsputterbaan (tussen de rotonde Weg 
naar Bakel en de Waterleliesingel) voorzien van een nieuwe deklaag. De 
onderhoudswerkzaamheden worden in twee weekenden uitgevoerd. De wijk 
Dierdonk blijft tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden bereikbaar. 
Het autoverkeer wordt ter plekke omgeleid. 

Wat gaat er gebeuren? 
Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd. Beide weekenden vinden 
de werkzaamheden plaats vanaf vrijdagavond 18.00 uur tot uiterlijk 
maandagochtend 6.00 uur. Uiterlijk maandagochtend 6.00 uur is de 
Wolfsputterbaan weer open voor het doorgaande verkeer.

• Weekend 1 (1 juli t/m 4 juli): de Wolfsputterbaan is afgesloten vanaf de rotonde
Weg naar Bakel tot aan de Rembrandtlaan inclusief de aansluiting vanuit
Dierdonk Coendersberglaan op de Wolfsputterbaan.
• Weekend 2 (8 t/m 11 juli): de Wolfsputterbaan is afgesloten vanaf
Rembrandtlaan tot voorbij de Waterleliesingel / Venuslaan. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer ter plaatse omgeleid:
• Weekend 1 (1 juli t/m 4 juli): De Bakelsedijk en de Waterleliesingel/Venuslaan
blijven voor verkeer van en naar de wijk Dierdonk bereikbaar. De aansluiting
Coendersberglaan is dit weekend afgesloten. Lokaal wordt het doorgaande
verkeer over de Rijpelbaan omgeleid.
• Weekend 2 (8 t/m 11 juli): de Bakelsedijk en Coendersberglaan blijven open
voor al het verkeer van en naar de wijk Dierdonk. De aansluiting Waterleliesingel/
Venuslaan is dit weekend afgesloten. Verkeer vanaf Rembrandtlaan richting N279
Asten / Bakel kan normaal gebruik maken van de toe- en afrit.

Beide weekenden is een adviesroute in twee richtingen aangegeven vanaf A67 
nabij Asten via A2 Eindhoven naar A50 Veghel.

Meer informatie 
Kijkt u voor meer informatie over de wegwerkzaamheden en de omleidingsroutes 
op www.helmond.nl/wegwerkzaamheden. 

Welke ondernemer is duurzaam verantwoord 
bezig en verdient de Groene Pluim?

Stichting De Groene Pluim stimuleert ondernemers in heel Nederland om 
duurzaam te ondernemen. Niet door hen te controleren, maar door hen te 
belonen! Voldoet u als ondernemer ook aan een aantal criteria, dan kunt u 
in aanmerking komen voor de Groene Pluim. Dat kost niets en levert u veel 
inspiratie, goede publiciteit en goodwill op. De gemeente Helmond steunt 
dit initiatief en roept duurzame ondernemers op om zich aan te melden.

Een netwerk voor kennisoverdracht
Door aan te sluiten maakt een ondernemer deel uit van een groep ondernemers, 
die actief met duurzaamheid, klimaat en een eerlijke, sociale wereld bezig is. Niet 
alleen de Groene Pluimhouders, maar alle aangesloten ondernemers delen hun 
kennis door bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken, events en best practices. Zij kunnen 
andere ondernemers inspireren om hun bedrijf te verduurzamen. Via De Groene 
Pluim worden bedrijven in het zonnetje gezet. 

Aanmelden
Ondernemers in Helmond kunnen zich aanmelden tot en met 14 juli 2022 via 
www.degroenepluim.nl. Een jury bestaande uit een materiedeskundige, een 
bestuurslid van de Groene Pluim en een vorige Groene Pluim winnaar beoordelen 
vervolgens de aanmeldingen. De uitreiking zal plaatsvinden op, hoe kan het ook 
anders, 10 oktober 2022, De Dag van de Duurzaamheid. 

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

Bekendmakingen

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

Steenovenweg 21 /  13-06-2022 plaatsen signage (bewegwijzering) 7042953 

Sectie T, nr. 6139

de Wiel 2 14-06-2022 kamerverhuurpand (16 kamers) 7049211 

verbouwen naar 7 appartementen

Nachtegaallaan 133 13-06-2022 constructieve wijziging dragende 7048113 

muur keuken

Keizerin Marialaan 2 13-06-2022 verbouwing ROC ter Aa 7035027

Johannes Vermeerlaan 74 14-06-2022 aanvraag kamerverhuur 7051275

Rivierensingel 718 14-06-2022 plaatsen zonnepanelen 7051717

Meijerijhof 14 14-06-2022 wijzigen gevel (voorzijde) 7051773

Barrierlaan 142 t/m 196 (even) 16-06-2022 gevelonderhoud  6788333

van Graftstraat 26 16-06-2022 maken uitweg 7054121

Liverdonk sectie U-  15-06-2022 oprichten woning en maken uitweg 6387763 

kavel L87-Vleutendonk 7 

Pastoor Elsenstraat 34 15-06-2022 vergroten woning 6655001

Wesselmanlaan 25 16-06-2022 kappen 2 bomen 7054661

Trompstraat,  15-06-2022 kappen 3 bomen 7054349 

Prof. Donderstraat en Hoogeindsestraat

Zijdevlinder 3 19-06-2022 oprichten tuinhuis 6799547

De Groene Loper,  20-06-2022 oprichten woning, maken uitweg 7063473 

kavel 28 kadastraal L 3126

De Groene Loper, kavel GL 34 19-06-2022 oprichten woning 6862653

Brasemlaan 32 18-06-2022 kamerverhuur 7062173

Beelsstraat 60 17-06-2022 verbouwen woning 7061359 

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

kadastraal B5583,  14-06-2022 Beek herstel Gulden Aa 6912017 

B6139, en L2654

Sectie C 10951 14-06-2022 plaatsen communicatiemast 6909087 

Deltaweg nabij 2 mobiele netwerk kpn

Sectie Q2860  14-06-2022 plaatsen communicatiemast 6908947  

Wolfsputterbaan N279  mobiele netwerk kpn 

Deurneseweg 5 08-06-2022 Uitbreiden bedrijfsruimte 6708595

Heistraat 6A 15-06-2022 splitsen pand, oprichten appartementen 6863771

Aleida van Dieststraat 20-06-2022 oprichten 26 woningen 6595479

5 t/m 15 (oneven), 4 t/m 14 (even) 

Asterstraat 27 20-06-2022 oprichten aanbouw 6911379

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

Goorloopweg 4 26-04-2022 aanleg 4 padelbanen  6934763

Wevestraat 81 25-04-2022 plaatsen dakopbouw (wijziging)  6931163

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

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

Dr. Dreeslaan 11 14-06-2022 wijzigen tuinhuis 6975899 

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Veluwehof 55 17 juni 2022 oprichten bijgebouw 6792293

Edisonplantsoen 10 17 juni 2022 wijzigen kozijnen voorzijde 6772711

Jan de Withof 15 17 juni 2022 oprichten carport 6894191

Jan de Withof 17 17 juni 2022 oprichten carport 6894275

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

Havenweg 13-06-2022     After party kasteeltuinconcerten, 2022-X1431

    8 juli t/m 26 augustus 2022

Kasteellaan 8 17-06-2022    Kasteeltuinconcerten De Kei en 2022-X1571                             

   De Vlegel, 8-7-22 t/m 26-8-22              



Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Speelhuisplein 2 14-06-2022 Zomerborrel gemeente Helmond  2022-X1817 

  23-06-2022

Speelhuisplein 2 15-06-2022 Lions peelland Dinner in White 2022,   2022-X1829 

  10-7-2022

Diverse locaties centrum 16-06-2022 Bluesroute Helmond, 28-10-22  2022-X1860 

Helmond  t/m 30-10-22

Kasteelplein 17-06-2022 evenementen vergunning introductie  2022-X1871 

   ROC, 8-9-2022  

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.

Kennisgeving melding activiteitenbesluit milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van:

Het actualiseren van de activiteiten aan een bestaande inrichting aan Veldbeemd 20 te 

Helmond. 

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een 

kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. 

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met I. de Bar van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690 686. 

Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken. Het 

betreft de vergunning van WaterstofNet vzw voor een waterstoftankstation op de Automotive 

Campus in Helmond. 
 

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 24 

juni 2022 tot en met 4 augustus 2022 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te 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 (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

Milieu 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van: 

 

Naam inrichting Locatie           Omschrijving melding

Picnic Hubs B.V.           Duizeldonksestraat 15        Overslag van goederen 

De meldingen betreft uitsluitend een kennisgeving. De melding is in te zien op afspraak bij de 

gemeente Helmond, tel. 14-0492. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te 

maken.

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Kaldersedijk 3A 24 juni 2022 oprichten woning 6480637

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf 24 juni voor een periode van zes weken ter inzage in het (tijdelijke) Stadskantoor, 

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

tel. 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

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

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

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

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

Demchenko, D.  12-02-2004

Khalin, O.S.  24-01-1983

Tykchonenko, S.  21-02-2000

Zeimanis, V.  06-03-1999

Zsarnoczai, J.  17-11-1989

Maraşlioğlu, Z.  20-07-1992

Malysa, A.  11-06-1982

Kurzak, K.J.  27-01-1999

Trachuk, V.  12-10-1953

Filimon, A.N.  21-10-1998

Rudge, C.  08-03-1995

Halin, G.  26-06-2015

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

Stipan, A.  01-11-1999

Liebregts, V.A.W.M.  31-05-1994

Bobko, M.M.  03-04-1990

Mróz, P.  06-04-1987

Esch van, A.J.H.  10-11-1972

Deineha, I.V.  11-11-1979 

J.A. de Vries  05-12-1994

Chalat, E.  02-03-1963

Czudiwski, L.D.  07-01-1990

Czudowska, O.W.  03-08-2019

Czudowska, D.K.  28-11-1992

Pejatovic, U.  22-06-1997

Jansen, F.J.J.G.  03-01-1984

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.  

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.

• 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 23 juni 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.


