
Operatie Steenbreek 
Zaterdag 25 maart is het weer tijd voor operatie Steenbreek. Van 10:00 tot 15:00 
uur ontvangt u dan gratis plantjes in ruil voor uw tuintegels. Meer groen gaat 
de hitte in de stad tegen en fleurt uw wijk op. Gemeente Helmond helpt uw wijk 
groener te maken en stelt gratis plantjes, tuinaarde en advies van hoveniers 
beschikbaar.

Extreme hitte, periodes van droogte en heftige regenbuien komen steeds vaker voor. 
De temperatuur in de stad loopt hoog op en door de zware regen lopen straten of 
kelders onder. Gelukkig zorgt meer groen direct voor een koelere temperatuur. Dus: 
tegels eruit, plantjes erin!

Hoe werkt het?
Lever zaterdag 25 maart maximaal 5 m2 stoeptegels en geel zand uit uw tuin in 
bij een van de depots. U ontvangt hiervoor in de plaats vijf gratis tuinplantjes en 
tuinaarde. Hoveniers helpen u met gratis tuinadvies. U vindt de inleverdepots in:
• Helmond-Noord: parkeerterrein winkelcentrum de Bus
• Helmond West: Parkeerterrein Jumbo, 2e haagstraat 42

Aanmelden
Nodig iedereen in uw straat uit om mee te doen! Hoe meer tegels eruit en planten 
erin, hoe beter. Stuur vóór 17 maart een email naar steenbreek@helmond.nl en 
zet daarin:
• Straatnaam en de huisnummers die meedoen.
• Naam en telefoonnummer van de contactpersoon in uw straat.
• Per adres: komen de planten vooral in de zon of vooral in de schaduw te staan?
Heeft u advies nodig? Vermeld dit dan bij de aanmelding. 

Geveltuintje
Heeft u geen voor- of achtertuin maar wel een gevel die u wilt vergroenen? 
Ook dan kunt u meedoen. Kijk voor de spelregels bij de aanleg van geveltuintjes op 
www.allelichtenopgroen.nl/geveltuinen. 

Kijk voor een impressie van deze actie 
van voorgaande jaren het filmpje via 
de QR-code.

Verandering uitlaatplekken voor honden
Deel uw mening met de gemeente voor 31 maart

Op de hondenkaart staat precies waar in Helmond u uw hond mag uitlaten. En waar 
het verplicht is om aan te lijnen of op te ruimen. 

Binnenkort gaat de Gemeente Helmond de hondenkaart weer vernieuwen
Dat doen we regelmatig. Bijvoorbeeld vanwege de bouw van huizen, of verzoeken 
van bewoners, of knelpunten in het onderhoud. 
Graag geven we bewoners vooraf de gelegenheid om te reageren op de 
voorgenomen veranderingen.

U kunt de wijzigingen zien op www.helmond.nl/nieuwe hondenkaart 
Op deze pagina onder het kopje “Voorgenomen wijziging Hondenkaart” vindt u 
een lijst met alle wijzigingen. Op de bijgevoegde kaart kunt u ook zoeken naar 
wijzigingen bij u in de buurt.

Bent u het niet eens met een wijziging of heeft u een vraag? Geef het door 
Dit kan door vóór 31 maart 2023 een mail te sturen via gemeente@helmond.nl
Geef daarbij duidelijk aan met welke wijziging in welke straat u het er niet eens bent 
en waarom. Op basis van de reacties maakt de gemeente de hondenkaart definitief.

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

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

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

Meer inwoners mogen gebruik maken van 
speciale regelingen 
Er zijn in Helmond verschillende organisaties waar mensen met een minimum 
inkomen terecht kunnen voor speciale regelingen. Sommige organisaties 
vragen een bewijs van inkomen om gebruik te mogen maken van de regelingen. 
Vanaf 2023 kunnen meer Helmonders dit bewijs, de inkomensverklaring, 
aanvragen. Dat komt omdat de gemeente Helmond het maximale bedrag dat 
inwoners mogen verdienen, heeft verhoogd. Op deze manier kunnen meer 
mensen gebruik maken van de speciale regelingen in Helmond. 

Meer mensen hebben recht op een inkomensverklaring
Vanaf dit jaar hebben inwoners van Helmond recht op een inkomensverklaring 
wanneer zij tot 130 procent van het bijstandsniveau verdienen. Eerder was dit tot 
120 procent van het bijstandsniveau. Op de website van de gemeente 
www.helmond.nl/inkomensverklaring staat in een overzicht wat een inwoner in 
een bepaalde situatie mag verdienen om een verklaring aan te kunnen vragen.

Inkomensverklaring aanvragen 
Inwoners die eerder een inkomensverklaring kregen, ontvangen vanuit de gemeente 
de inkomensverklaring de komende weken automatisch. Inwoners die niet eerder 
een inkomensverklaring hebben ontvangen, maar er mogelijk ook recht op hebben, 
kunnen een aanvraag indienen via de website van de gemeente. 
Direct een inkomensverklaring aanvragen? 
Ga dan naar www.helmond.nl/inkomensverklaring. 

Op de koffie bij de wethouder in maart
Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de 
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of 
vriendin mee.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u, indien nodig, in contact brengen met andere mensen of organisaties. Uw 
ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij gebruiken bij het 
maken van beleidskeuzes.

In maart zijn de wijkspreekuren op de volgende momenten:
• Helmond-West: met wethouder Van Dijk op donderdag 16 maart 
 van 18.30 – 19.30 uur in De Westwijzer, kamer 2 (Cortenbachstraat 70);
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 16 maart 
 van 20.00 – 21.00 uur in ʻt Brandpunt, kamer De Veste (Biezenlaan 29);
• Helmond-Oost: met wethouder Van Lierop op donderdag 23 maart 
 van 19.00 – 20.00 uur in het Groet & Ontmoetplein (Evertsenstraat 19);
• Brouwhuis: met wethouder Bonte op woensdag 29 maart 
 van 19.00 – 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Loop (Peeleik 7).

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in een 
andere wijk? Bekijk alle wijkspreekuren op www.helmond.nl/wijkgerichtwerken. 

We starten weer met opkoperscontroles
Om heling tegen te gaan, moeten handelaren die tweedehandsgoederen opkopen 
of verkopen zoals fietsen, metalen of sieraden, zich inschrijven als opkoper en 
bijhouden in een opkopersregister welke goederen zij in- en verkopen. Hierdoor is 
snel duidelijk of aangeboden producten als gestolen geregistreerd staan. En wordt 
het voor de steler moeilijker om gestolen goederen door te verkopen. We pakken 
samen met de politie de controles op het opkopersregister de komende tijd opnieuw 
op. Helmondse opkopers krijgen de komende tijd informatie hierover van ons. Geen 
informatie gekregen of nog vragen? Neem contact op via 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

Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 
15 maart 2023 
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. U bepaalt dan mee wie de komende 4 jaar over de plannen van de provincie en 
het waterschap beslissen. 

Wanneer kunt u stemmen?

Op woensdag 15 maart van 7.30 uur tot 21.00 uur.  

Wat heeft u nodig om te stemmen?

Uw stempas 
Deze heeft u al via de post ontvangen. 

Uw identiteitsbewijs 
Dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of 
verblijfsdocument zijn. Dit identiteitsbewijs mag niet langer 
dan 5 jaar verlopen zijn.  

Stempas kwijt of beschadigd?
Kijk dan op helmond.nl/verkiezingen hoe u een nieuwe aanvraagt. 
Of vraag uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 uur bij de Stadswinkel een 
vervangende stempas aan.  

Waar kunt u stemmen?

Op uw stempas staat uw dichtstbijzijnde stembureau. 
Stemt u lziever ergens anders? 
Kijk dan op helmond.nl/verkiezingen of 
op waarismijnstemlokaal.nl.  

Toegankelijkheid stemlokaal

Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk en Stembureau 
Bibliotheek Helmond is speciaal ingericht voor mensen met 
een visuele beperking. Ook bieden we extra ondersteuning in 
de vorm van gratis vervoer van en naar een stembureau met 
Taxbus. Bel 0800 0234 795 om een rit te boeken. Uiteraard kunt u 
eventuele hulpmiddelen of een begeleider meenemen. 
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Kunt u niet zelf naar het stembureau? 

Bent u tijdens de verkiezingen niet in de gemeente? Of bent u ziek? U kunt aan iemand vragen om namens u te stemmen (te machtigen). 
Dat kan op twee manieren. 

Via een onderhandse volmacht 
Vul de achterkant van uw stempas in. Geef uw stempas mee aan 
de persoon die voor u gaat stemmen. Geef ook een kopie van uw 
identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon 
of tablet. Zorg dat de foto goed leesbaar is. 

Via een schriftelijke volmacht
Ga naar www.helmond.nl/verkiezingen --> Hoe kunt u stemmen 
en ga naar het kopje ʻKunt u zelf niet naar het stembureau 
komen?’ en ʻSchriftelijke volmacht’. 
Print het machtigingsformulier uit. U en de persoon die voor u 
gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier voor 
vrijdag 10 maart 17.00 uur in bij de gemeente.  

Op wie kunt u stemmen?

Op www.verkiezingen.brabant.nl vindt u meer informatie over de Provinciale 
Staten verkiezingen. Op www.aaenmaas.nl/verkiezingen en 
www.dommel.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over de 
waterschapsverkiezingen.  

Meer informatie?
Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen of op elkestemtelt.nl.

Bekendmakingen

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:
van der Brugghenstraat 41 27-02-2023 Koningsdag Stiphout, 27 april 2023  2023-X0011
Automotive Campus 30 03-03-2023 Automotive Week 2023, 16 april 2023  2022-X3885
De Zandbergen Stiphout 03-03-2023 Regionale Scouting Wedstrijden,   2022-X4038
  14 t/m 16 april 2023 
Prins Karelstraat 123 03-03-2023 Wijkfeest Binnenstad Oost, 2 juli 2023  2023-X0138

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 ʻs-Hertogenbosch 
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Sportpark Espendonk 2 26-02-2023 wijzigen indeling tennispark in  7619225
   4 tennisbanen, 8 padelbanen, 
  1 mini tennisveld, 1 tennismuur  
Rijpelbaan sectie C 11689 24-02-2023 realiseren telecommast  7617323
Bollenhoeve 12 24-02-2023 uitbreiding eerste verdieping 7340839
Nierslaan 76 27-02-2023 kamerbewoning 7620435
Egelantier 31 28-02-2023 wijzigen gevels 7620509
Heibloemweg 10 28-02-2023 plaatsen sprinklertank 7545019
Ameidestraat 13 01-03-2023 vervangen kozijnen                                                    51406691 



• 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                                           9 maart 2023

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.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Steenweg 13 21-02-2023 dak en kozijnrenovatie 7453195
Rivierensingel 721 27-02-2023 maken uitweg 7603933
Horst 2A 27-02-2023 transformatie woning 7491683
Lieshoutseweg 76A 28-02-2023 oprichten rijhal met stallen en veldschuur 7260115
Brabanthof 11 28-02-2023 vergroten woning 7544219
Lage Dijk 31A 01-03-2023 plaatsen inbouwweegbrug 7468369
Zoete Kers 18A 02-03-2023 oprichten woning, maken uitweg 7071673
Sectie F-1184   02-03-2023 kappen 1 boom  7545327
Kanaalboulevard t.h.v. Timpaanstraat 61
Jan de Withof 54 02-03-2023 oprichten garage 7383913
Hoofdstraat 33A 02-03-2023 vergroten woning 7152295
Vossenbeemd 106 21-02-2023  vergroten bedrijfspand    7444791

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Dossiernr:
Hoofdstraat en  26-02-2023 Helmondse lichtjes parade, 25 maart 2023  2023-X0565
Houtse Parallelweg 
Van der Brugghenstraat 41 28-02-2023 Jubileumfeest & Reünie Scouting  2023-X0599
  Jan Baloys, 13 mei 2023  
Rogstraat 18 28-02-2023 Garage verkoop i.v.m. verhuizing,  2023-X0616
  11 en 12 maart 2023  
Sportpark Brandevoort 02-03-2023 Kindervakantieweek brandevoort,  2023-X0642
  17 t/m 21 juli 2023  
Helmond e.o. 03-03-2023 Kennedymars Someren, 1 t/m 2 juli 2023  2023-X0646

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.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Publicatiedatum: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Rivierensingel 88 09-03-2023  brandveilig gebruik 7457513
Marktstraat 10 t/m 10E 09-03-2023  wijzigen kantoor naar 6 appartementen 7236639

Inzage
Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen 
vanaf, dag na publicatie, 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.

Milieu
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten in te stemmen 
met een verzoek op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer van Vos Logistics Helmond B.V., 
Graandijk 1 in Helmond. Het verzoek betreft het toepassen van gelijkwaardige maatregelen ten 
behoeve van het veilig opslaan van gevaarlijke stoffen. Het besluit is verzonden op 2 maart 2023.

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit kan door belanghebbenden bezwaar 
worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan burgemeester en wethouders 
van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 950, 5700 AZ Helmond. Men kan 
een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.helmond.nl, of neem contact op 
met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 
gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige 
voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch.

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
J.Z. Kiepura  08-10-1976
Muscă, A.E.  09-12-1995
Kalányos, F.  25-03-1986
Zahir, D.  02-08-1995

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
van den Heuvel, D.   07-10-1999
Van Dalen, S.  20-07-1995
Michel, J.H.C.  05-02-1998
Gajek, D.P.  02-06-1976
Ārītis, R.  23-03-1993

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. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:

•  J.A. Carpstraat (VKB 2316)
• Triangelpad 1 (VKB 2317)
• Kemenadelaan (VKB 2318)
• Rozenhof 236 (VKB 2320)

Nadere informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien op 
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 
mevr. N. Nobel tel. 14 0492.

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.


