
Besteding van zorggeld, hoe zit het precies?

De afgelopen tijd zijn diverse berichten in de media verschenen over de 
besteding van zorggeld in Helmond. De gemeente Helmond staat voor een 
sociaal beleid en wie zorg nodig heeft, krijgt zorg. Het onderwerp ‘zorg’ leeft 
bij veel mensen. In de politiek, landelijk en lokaal, maar ook bij inwoners 
van Helmond. En dat is terecht. Veel mensen hebben te maken met zorg, 
zelf of via mensen in hun nabije omgeving. In de afgelopen jaren is er veel 
veranderd in de manier waarop de zorg in Nederland georganiseerd is. 
Er blijkt veel onduidelijkheid over hoe de ‘zorgkaart’ van Nederland er nu 
precies uit ziet. 

Verandering in de zorg
De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg. Het rijk heeft in 2015 taken van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp overgedragen aan 
de gemeenten. Tegelijkertijd moest er flink bezuinigd worden. Dat betekende 
een fundamenteel andere organisatie van de zorg. Natuurlijk wisten wij dat 
de gevolgen zichtbaar en voelbaar zouden zijn voor onze inwoners. We hebben 
alles op alles gezet om met de beperkte middelen die we hadden, goede zorg 
te leveren. Dicht bij onze inwoners, met maatwerk en met meer inzet van de 
mensen in de sociale omgeving. 

Meedoen en vooruitkomen
Maar de Wmo is meer dan huishoudelijke ondersteuning of trapliften, het gaat 
ook om meedoen in de samenleving. Het Stadslab én het Stadsleerbedrijf dragen 
bij aan de doelstelling van de Wmo van meedoen en vooruitkomen. Initiatieven 
die ervoor zorgen dat mensen uiteindelijk juist minder een beroep hoeven te 
doen op professionele (zorg)voorzieningen. De sociale stadsprojecten worden 
alleen betaald uit de Wmo-middelen als ze ook bijdragen aan de Wmo. 
Dit staat los van de budgetten die aan individuele zorgvoorzieningen besteed 
worden. Voor projecten die daar niet aan voldoen, worden andere middelen 
gezocht. Zorgen voor onze stad is immers óók zorgen dat mensen mee kunnen 
doen en vooruit kunnen. Onze eerste prioriteit is en blijft dat iedereen de Wmo 
zorg krijgt die nodig is. 

Vragen?
Natuurlijk gaat niet alles goed; een grote verandering als deze heeft nu eenmaal 
tijd nodig. Tot slot: wij staan voor een sociale stad. Wie zorg nodig heeft, krijgt 
zorg. Natuurlijk weten we dat niet altijd alles goed gaat. Daarom blijven we u 
oproepen: meld u zich als u merkt dat de zorg onvoldoende is. Meld u zich als u 
vindt dat uw huis niet schoon genoeg is. En meld het als u een gesprek wilt met 
een WMO-consulent. U kunt hiervoor contact opnemen via tel. 14 0492.

Werkzaamheden 
fietspaden en voetpaden Venuslaan

Deze week is gestart met werkzaamheden aan de fietspaden en voetpaden 
van de Venuslaan. Aan weerszijde van de Venuslaan krijgt het fietspad een 
nieuwe rode deklaag. Tevens worden de voetpaden opnieuw bestraat.

Het betreft het gedeelte vanaf de kruising Venuslaan - Jan Steenlaan tot aan de 
brug over het kanaal. De kruising Venuslaan - James Ensorlaan blijft tijdens de 
werkzaamheden gewoon bereikbaar. Fietsers worden omgeleid over de fietsers-
brug aan de Vincent van Goghlaan. 
De werkzaamheden duren tot en met 23 december 2016.
 
Na het kerstreces starten de werkzaamheden aan de fiets- en voetpaden op de 
kruising Venuslaan - James Ensorlaan. Daarbij zal het verkeer hinder ondervinden, 
maar wordt de bereikbaarheid zoveel mogelijk gegarandeerd.
 
De werkzaamheden zijn erg weersafhankelijk, wat invloed kan hebben op de 
planning.

Wegwerkzaamheden 
rotonde Rochadeweg en Edelhertlaan

Deze week zijn wegwerkzaamheden gestart aan de rotonde Rochadeweg, 
Edelhertlaan, Verbindingsweg en parallelweg.

Vanaf week 48 t/m week 51 (28 november t/m 23 december) is de rotonde 
Rochadeweg/Verbindingsweg afgesloten. 
Vanaf week 2 (9 januari) wordt gewerkt aan de Edelhertlaan, Verbindingsweg en 
parallelweg. 

Het streven is met carnaval klaar te zijn. Weersomstandigheden of andere 
onvoorziene omstandigheden kunnen echter van invloed zijn, waardoor er 
uitloop kan ontstaan. 

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u als het nodig is 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.

21 december spreekuur in gemeenschapshuis De Loop
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op woensdag 21 december van 9.30 tot 10.30 
uur in gemeenschapshuis De Loop in Brouwhuis. Met wethouder Van der Zanden 
kunt u in gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, 
onderwijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder 
De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht 
werken en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.
U kunt zich tot en met 14 december aanmelden voor het spreekuur. 
Wethouder Van der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij Jolanda Benders, 
via j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151. 
Spreekuur wethouder De Vries: aanmelden bij Tanja Geelen via 
t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven).
Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder Smeulders wisselt 
daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met wethouder 
Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: 
l.daub@helmond.nl of 0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar 
een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via 
mevrouw Daub.

Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. 
De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in te dienen, bezwaar aan te 
tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. Daarvoor biedt de gemeente 
andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u daarover meer.

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
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• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 
6 december 2016, 20 december 2016, 10 januari 2017, 24 januari 2017. 
Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandcommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in 
de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond, geopend op maandag 
van 12.00 uur tot 19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op telefoonnummer 
0492 - 58 75 75 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Achterdijk 6A-6B 11-11-2016 verzoek ontheffing bestemmingplan 2016-X1037

de Wolfsputten 5 20-11-2016 splitsen langgevel boerderij OLO 2663389 D

Heeklaan 101 19-11-2016 plaatsen erfafscheiding, oprichten tuinhuis OLO 2614299 D

St. Antoniusweg 10 18-11-2016 plaatsen containers voor opslag afval 2016-X1048

tussen Julianabrug  18-11-2016 verzoek ontheffing bestemmingsplan 2016-X1053

en Traverse  i.v.m. evenement

Markt 47 23-11-2016 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2669967 D

Bindersestraat 4 23-11-2016 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 2668795 D

  (wonen)

Aalbersestraat 30 22-11-2016 oprichten nieuwe schuur OLO 2668119 D

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

Zuiddijk 23 24-11-2016 oprichten kantoorgebouw OLO 2575415 D

  zaaknummer 1208178

Doornweg 14,16 en 22-11-2016 oprichten 4 woningen CPO-project OLO 2617643 D

Vriezenbeemden 8,10  fase 4

Veestraat 5A 24-11-2016 plaatsen reclame OLO 2465389 D

Laathoeve 23 24-11-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2558363 D

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:   Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Eymerickhof 49  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2605807 D

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dapperslaer 1 26-09-2016 ontheffing bestemmingsplan 2016-X0911

Sandenburglaan 4 03-10-2016 aanvraag inrit/uitweg OLO 2579749 D

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

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons 

college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Endinet B.V. Arbergstraat tegenover  Het veranderen van een districtstation.

 huisnummer 66 

Endinet B.V. Mahoniehoutstraat tegenover Het veranderen van een districtstation.

 huisnummer 10 

Total Nederland Deurneseweg 21 Het betreft het lozen van grondwater bij 

  ontwatering t.b.v. het keuren van 

  ondergrondse tanks.

Wet geluidhinder
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij bij besluit van 11 

november 2016 kenmerk IenM/BSK-2016/236274, met toepassing van artikel 4.23, tweede 

lid, en artikel 4.16 van het Besluit geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de 

geluidsbelasting heeft verhoogd met 1 à 2 dB voor de gevels van woningen, gelegen aan de 

Rooseindsestraat 107, 112, 114 en 116 te Helmond vanwege de spoorweg “traject 790”. Reden 

hiervoor is, dat ter hoogte van de aanwezige wissels, de realisatie van raildempers technisch 

gezien niet mogelijk is gebleken.  

Met toepassing van artikel 4.23, derde lid van het Besluit geluidhinder heeft zij bij voornoemd 

besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de 

geluidsbelasting, vanwege de spoorweg “traject 790”, binnen de betrokken woningen. Dit 

besluit vervangt gedeeltelijk het besluit bij brief van 5 november 2015, kenmerk IenM/BSK-

2015/201239. 

Inzage

De stukken zijn vanaf 1 december 2016 tot en met 11 januari 2017 voor eenieder te bekijken 

op:

1. www.helmond.nl/geluid. Bent u niet in de gelegenheid deze documenten via de website te  

 bekijken dan kunt u deze stukken op afspraak bij de gemeente Helmond inzien. Neemt u dan 

 op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact op met het team Expertise en Ontwerpen 

 via tel. (0492) 845 891 of neem contact op via k.aquina@helmond.nl. 

2. het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2D te Woerden) gedurende

 werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik 

 willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering 

 Verkeerslawaai via tel. 0348 - 487 450. 

Bezwaar

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde 

ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting. Tegen genoemd besluit kunnen 

belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een 

bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes 

weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel 

van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan: 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, 

postbus 97, 3440 AB WOERDEN. 

Ontwerpbestemmingsplan “Brouwhuis Stationskwartier - Deltaweg-
Rivierensingel”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan “Brouwhuis Stationskwartier - Deltaweg-Rivierensingel” met 

ingang van 1 december 2016 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plan maakt de vestiging mogelijk van een supermarkt met parkeerterrein op het perceel, 

gelegen hoek Deltaweg-Rivierensingel. 

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1400BP160076-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 

afspraak, via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: Zienswijze bestemmingsplan “Brouwhuis Stationskwartier - Deltaweg-

Rivierensingel” Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 

uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen 

telefoonnummer (0492) 702 602.

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. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen


