
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 zeven 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. Het Energiehuis Slim Wonen helpt u graag.

Themabijeenkomsten oktober
In oktober zijn er themabijeenkomsten over slim isoleren en ventileren en over 
zonnepanelen. Beiden heel actueel in deze tijden van hoge energiekosten. De 
themabijeenkomsten vinden plaats in het Energiehuis aan de Torenstraat 3 in 
Helmond op:
• maandag 10 oktober om 19.30: Slim isoleren en ventileren van woningen uit 
 1990 of ouder;
• maandag 24 oktober om 19.30: Zonnepanelen waar moet ik op letten?

U kunt zich aanmelden via de website energiehuisslimwonen.nl/agenda of door 
een mail te sturen naar info@energiehuisslimwonen.nl. 

Inloopspreekuren 
Elke dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 13.00 uur zijn de inloopspreekuren aan de Torenstraat 3 in Helmond. U kunt 
dan zonder afspraak binnenlopen voor gratis advies. 

Telefonisch spreekuur en afspraken
Belt u liever? Dat kan iedere dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur 
via telefoonnummer 085-0410041. U kunt ook een afspraak maken met een 
Energiecoach via www.energiehuisslimwonen.nl/afspraak. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 4 oktober, 18 oktober en 
1 november 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

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

Grasbeemd 2 27-07-2022 plaatsen 2 fietsenstallingen  7156055

Korte Dijk 8 31-05-2022 uitbreiding bedrijfspand  7013831

Waterburcht w4, w5 en w6 05-08-2022 oprichten appartementen, maken uitweg  7076895

Nieuwveld 21 26-07-2022 plaatsen toegangsdeur  

Grasbeemd 2 28-07-2022 oprichten cleanroom  7157821

Cortenbachstraat 130,  02-08-2022 verbouwen begane grond naar 7169769

130A en 3e Haagstraat 108A  3 appartementen  

Arcenlaan kavel 5 02-08-2022 oprichten woning, maken uitweg  7167547

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

Gratis compost bij milieustraat
In oktober is het weer compostmaand. De hele maand kunt u gratis compost 
ophalen bij de milieustraat. U maakt hiervoor vooraf online een afspraak. 
De compost laadt u zelf in, dus vergeet uw schop niet mee te nemen. U mag tot 
één volle aanhangwagen per keer meenemen.
 
Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem herstelt. 
In Helmond zamelden we vorig jaar 9.860 ton GFT-afval in. Dat verwerken we 
naar compost. Zo besparen we afvalverwerkingskosten en het milieu. 
En u ontvangt gratis compost voor uw tuin.

Afspraak maken Milieustraat
U kunt alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat aan de 
Gerstdijk 1 in Helmond. U kunt voor maandag tot en met vrijdag een afspraak 
maken tussen 13.00 – 17.00 uur. Op zaterdag is de milieustraat open van 
8.30 – 16.00 uur. Een afspraak maakt u via www.helmond.nl/afspraak.

Afvalcoaches beantwoorden vragen afvalscheiding
Heeft u vragen over afvalscheiding? Maak dan een afspraak voor donderdag 20 
oktober. Dan staan onze afvalcoaches bij de milieustraat van 13.00 tot 16.00 uur. 
Zij beantwoorden al u vragen over afvalscheiding en geven de beste afvaltips voor 
thuis.

Senioren en Veiligheidsmaand! 
In april is de landelijke campagne ‘Senioren en Veiligheid’ geweest van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. Met als doel senioren te waarschuwen voor 
verschillende vormen van online criminaliteit. De gemeente Helmond steunt 
deze campagne en stelt de maand oktober in het teken van deze vormen van 
online criminaliteit. Senioren krijgen nuttige informatie en concrete tips om te 
voorkomen dat ze slachtoffer worden.

Internetcriminelen worden steeds slimmer
Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen van hun privégegevens 
of bezittingen te beroven. Bijvoorbeeld via valse e-mails met een link (phishing), 
via oplichters die zich voordoen als een bankmedewerker (spoofing) of via 
hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp). Daarbij doet een crimineel zich 
voor als een bekende en vraagt om geld over te maken.

Met deze campagne willen we ouderen informeren en waarschuwen 
Iedereen kan slachtoffer worden, dus ook iedere oudere. Daarom delen we, 
samen met partners in de stad, de campagne ‘Senioren en Veiligheid’. U krijgt tips 
om te voorkomen dat u slachtoffer wordt en u leest wat u kunt doen als dat toch 
gebeurt. In de maand oktober komt iedere week een ander onderwerp aan bod.

Kijk voor tips, webinars en meer informatie op de website 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
Daar is van alles te vinden over de verschillende vormen van criminaliteit.

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



Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

de Plaetse 54 /  19-09-2022 markthopper 2022, 5 november 2022  2022-X2990

Huiskensstraat 8 

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:

Harmoniestraat 19 20-09-2022 kamerbewoning 

Brandevoortse Dreef -  21-09-2022 aanleg tijdelijke kabelverbinding 7171011

Schutsboom 

Groenstraat 170 t/m 224 21-09-2022 vervangen kozijnen 

Burgemeester Krollaan 31 21-09-2022 maken uitweg 7263597

Hoogeindsestraat 100 22-09-2022 wijzigen gevel 7270699

Korte Dijk 8 22-09-2022 vergroten bedrijfsruimte 7272277

Piet Soerstraat 17 22-09-2022 vergroten woning 7268251

Alphonsusplantsoen  23-09-2022 maken tijdelijke uitwegen 7260249

Piet de Witstraat 19 25-09-2022 plaatsen overkapping en erfafscheiding 7277891

Sportpark de Braak 7 23-09-2022 plaatsen 2 units kleedlokaal 7274681

Jan Hokaarsstraat (naast 33) 26-09-2022 kappen boom 7278173

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

Braakweg 22 19-09-2022 vergroten woning 5830473

Hoofdstraat 159 21-09-2022 plaatsen antennes mobiele  6937261

  datacommunicatie 

Itterestraat 56 21-09-2022 doorbraak draagmuur 7194865

Europaweg 99, 99A t/m  15-09-2022 oprichten 78 appartementen 6857749

99F, 101, 101A t/m 101F, 103, 103A t/m 103F, 105, 105A t/m 105F  

Nachtegaallaan thv 50 23-09-2022 plaatsen containerberging 7084749

Bindersestraat 2 23-09-2022 wijziging oprichten zorgcomplex 7070385

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Cacaokade 1 21-09-2022 Urban Matterz, 25 september 2022  2022-X1672

Winkelcentrum Brouwhorst 23-09-2022 Kerstmarkt, 18 december 2022  2022-X2829

Bezwaar maken

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 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:

Heistraat 48A t/m 48H 30-09-2022  oprichten 9 appartementen 6294493

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van 30 september gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het 

(tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 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.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u 

richten aan burgemeester en wethouders, Afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
De volgende vergunningen zijn in de afgelopen weken  verleend.

Aanvrager horeca Locatie: Omschrijving: Registratie nr/Datum:

verzending: 

IJssalon Il Circo Dorpsstraat 8 Alcoholwetvergunning 51150813/20-09-2022

IJscafé Bella Amica Binderseind 34 Exploitatievergunning 86990799/20-09-2022

Meer informatie

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

via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.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

M. Saman  07-10-2001

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 enz. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

V.M. Timmermans  01-07-1978

M.D. Bude  02-06-1982

J.A. Verschuren  14-04-1974

N. Revoniuk  21-04-1980

V.O. Varnakova  27-05-2008

 

Zienswijzen

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, 5700AZ 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 te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. 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 29 september 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


