
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. 

Bekendmakingen

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr.:

grasveld aan de Rupelstraat 27-05-2022 De buurtcamping brouwhuis,  2022-X1617

  2 september t/m 4 september 2022  

Havenweg 4 27-05-2022 Live muziek kennedymars franske,  2022-X1620

  2 en 3 juli 2022  

Havenweg 4 27-05-2022 Kasteeltuinconcerten podium  2022-X1623

  havenweg, 8 juli t/m 27 augustus 2022  

Hoogeindsestraat 24 30-05-2022 Buurtfeest annawijk, 9 juli 2022  2022-X1632

Cacaokade 1 02-06-2022 Urban matterz, 25 september 2022  2022-X1672

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.

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

Dijksestraat 131 25-05-2022 kappen bomen parkeerplaats 7004901

Julianalaan 14 30-05-2022 vergroten woning 7010713

Korte Dijk 8 31-05-2022 uitbreiding bedrijfspand 7013831

Havenweg 4 27-05-2022 plaatsen overkappingen op de  7008223

  kasteellaan en havenweg 

Breitnerlaan 18 31-05-2022 uitbreiden woning 7012699

Rutkenshoeve 12 01-06-2022 verbouwen woning 7018489

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

Basstraat 138 30-05-2022 vergroten woning 6655977

Metopestraat, sectie F 1158 30-05-2022 maken 12 uitritten   6989825

Geeneind 22 30-05-2022 oprichten carport 6899907

Helmondselaan 15 30-05-2022 verwijderen schoorsteen  6987521

Heibloemweg 10 31-05-2022 plaatsen stellingvloeren hal 1 en 2 6547493

Horstlandenpark 10 01-06-2022 maken uitweg 6994055

Bosselaan 18 02-06-2022 plaatsen bestaande woonwagen 7004019

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Cornetpad 18 18-02-2022  oprichten aanbouw (t.b.v. mantelzorg) OLO 5222519 

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

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

Burgemeester Geukerspark 31-05-2022  Drakenboot Festival, Burgemeester  2022-00089

  Geukerspark, 3-6 t/m 5-6-2022 

Havenweg 2-4 01-06-2022 Pinksteren, 4 t/m 6 juni 2022 2022-X1526
 

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. Dit kan ook digitaal via 

www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

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

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

Binderseind 23-25 07-04-2022 aanbrengen fysieke scheiding en  6885997

  wijzigen huisnummer  

Lieshoutseweg 72A, 72B 28-01-2022 vestigen ondergeschikte zorgfunctie  6681899

  bij agrarisch bedrijf 

Horstlandenpark 10 28-02-2022 verbouwen woning  6566209

Aarle-Rixtelseweg 63 09-04-2022 aanleg siertuin en oprichting  6890845

  erfafscheiding 

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

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

Buliński, M.L.  22-04-1987

Beckers, J.A.  30-11-1984

Anasagasti, S.C.  04-02-1961

Maszner, B.M.  03-03-1984

Mehmedaliev. D.S.  12-08-1994

Reis Goncalves Dos, P.D.  25-01-1983

Ramsukul, A.W.  25-02-1984

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

Bajkowski, P.P.  28-06-1982

Bajkowska, E.  23-12-1987

Gąsienica, S.A.  27-04-1958

Grabowska, P.  06-07-2001

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. 



Milieu (1)
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

Vis Specialist Heistraat 105 Het starten van een bedrijf voor 

de verkoop van verse vis en 

het bereiden van visschotels.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat op 

2 juni 2022 een melding is ontvangen van een voornemen om handelingen te verrichten ten 

gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van afdeling IBOR gemeente Helmond en betreft de locatie die bekend 

staat als Steenweg 25 met locatiecode AA079408344.

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

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

Burgemeester en wethouders van Helmond 9 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.




