
Aanmelden kandidaten voor lintje in 2017     

Het is een goede traditie dat verdienstelijke inwoners in aanmerking komen 
voor een koninklijke onderscheiding. Veelal gebeurt dat bij de viering van 
Koningsdag. Dat kost voorbereidingstijd. De burgemeester van Helmond 
roept daarom nu iedereen op geschikte kandidaten onder haar aandacht 
te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over de criteria en de 
aanvraagprocedure.

Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die zich 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dat kan op twee 
manieren:
a. iemand moet zich geruime tijd voor de samenleving hebben ingespannen of 
 anderen hebben gestimuleerd (bijv. vrijwilligerswerk)
b. iemand heeft een of meer bijzondere prestaties geleverd of werkzaamheden 
 verricht die voor de samenleving bijzondere waarde hebben

Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand in zijn hoofdfunctie (werk) gedecoreerd 
wordt, maar alleen wanneer de bijzondere verdiensten ook betekenis hebben 
voor de samenleving en niet alleen voor de betreffende onderneming of 
instelling.

Beoordeling
Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke 
onderscheiding heeft het Kapittel voor de Civiele Orden een belangrijke 
adviestaak. Dit adviesorgaan toetst alle ingediende aanvragen.

Aanvraagprocedure
Bent u van oordeel dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en 
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond 
een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke 
onderscheiding. Dat doet u met een goed onderbouwde brief, vergezeld van 
adhesiebrieven. Via de site www.lintjes.nl kunt u een voordrachtformulier 
downloaden dat bijgevoegd moet worden. Een decoratievoorstel moet u vóór 
1 juli 2016 sturen naar de burgemeester van Helmond, postbus 950, 5700 AZ 
Helmond.

Informatie
Nadere informatie over het aanvragen van een koninklijke onderscheiding 
kunt u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh of bij de heer F. Coppes via 
telefoonnummer 0492 - 58 71 40. 
Ook vindt u informatie op de site www.lintjes.nl.

Tussentijdse aanvragen
Ook is het mogelijk om door het jaar heen voor een verdienstelijke Helmondse 
inwoner een koninklijke onderscheiding aan te vragen. Dat verzoek richt 
u eveneens aan de burgemeester van Helmond (zie boven). Hou daarbij 
rekening met een procedure van minimaal 5 maanden tot aan de beoogde 
uitreikingsdatum.

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.

19 mei spreekuur bij De Geseldonk
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, De 
Leeuw en De Vries vindt plaats op 19 mei tussen 9.30 en 10.30 uur bij wijkhuis 

Plastic, metaal en drankkartons: 
vanaf 1 mei samen in dezelfde zak!  

De gemeente Helmond wil nieuwe stappen zetten op weg naar een 
milieuvriendelijke, efficiënte en servicegerichte inzameling van afval. 
Vanaf 1 mei 2016 verandert daarom de inzameling van plastic, metaal en 
drankkartons! Afval zoals lege blikken, melkpakken en sappakken mogen 
voortaan in dezelfde zakken die u nu al voor plastic afval gebruikt.  

De inzameling blijft hetzelfde: 
elke twee weken kunt u de 
zakken aan de straat zetten. 
Vanaf nu kunt u nieuwe, 
sterkere inzamelzakken in de 
supermarkten afhalen. Hierop 
staat informatie over welk 
afval er precies in de zak mag, 
en wat niet. U kunt ook uw 
oude afvalzakken nog gewoon 
opmaken.

Kleinere container
Door deze manier van afval 
scheiden houdt u veel minder 
restafval over. Misschien 
wilt u dus een kleinere grijze 
container. Dit najaar kunt 
u uw grote container gratis 
omwisselen voor een kleinere; 
natuurlijk krijgt u daarover 
tijdig meer informatie. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de veranderingen in de inzameling van plastic, metaal en 
drankkartons? Bekijk dan het uitgebreide bericht op www.helmond.nl.

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

De Geseldonk (Mierlo-Hout). 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 3 mei 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.



Dodenherdenking in Helmond

Op woensdag 4 mei herdenken we onze doden. In Helmond vindt de 
dodenherdenking plaats bij het bevrijdingsmonument in het Hortensiapark. 
U bent van harte welkom. Hieronder leest u het programma.

19.35 uur: Kinderen bezoeken St. Jozefsgedachteniskapel en steken 
   waxinelichtjes aan en Mannenkoor Lambardi brengt Lascia ch’ío 
   pianga van Georg Friedrich Händel ten gehore.
19.48 uur: Samenkomst bij bevrijdingsmonument - Voordracht gedichten 
   drie leerlingen van het Carolus Borromeus College: Cat van der 
   Horst, Zenne van Rooij en Jill van Schijndel.
19.52 uur: Mannenkoor Lambardi brengt Shiwiti Adoschem van de 
   Nederlandse componist Freek Schorer ten gehore ter herinnering 
   aan de vele Joden die geleden hebben.
19.55 uur: Toespraak burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel.
19.58 uur:   “Last Post” door trompettist Frank van den Heuvel en het luiden 
   van de klok.
20.00 uur: Twee minuten stilte.
20.02 uur: Krans- en bloemlegging door: burgemeester en 
   locoburgemeester (namens het college van burgemeester 
   en wethouders), vertegenwoordiging namens de gemeenteraad, 
   vertegenwoordiging Stichting Veteranen Brabant Zuidoost, 
   publiek. Tot slot leggen de  aanwezige jongeren bloemen bij 
   het monument.
20.10 uur: Wilhelmus door Mannenkoor  Lambardi en Vendelgebed door 
   St. Antoniusgilde Mierlo-Hout.
20.15 uur:  Einde samenkomst.

Het programma vindt u ook op www.helmond.nl.

Tijdens de herdenking is De Wethouder van Wellaan afgesloten tussen de Karel 
Doormanlaan en de Bakelsedijk. Het verkeer wordt omgeleid via de Straakvense 
Bosdijk.

Bekendmakingen

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

Havenweg 14 18-04-2016 legaliseren serre en OLO 2302285 D

  terrasoverkapping

Heibloemweg  15-04-2016 oprichten broodjeszaak OLO 2295693 D

sectie G 815 

de Hoefkens 1 17-04-2016 realiseren van een  OLO 2162337 D

  bedrijfsverzamelgebouw 

Scharstraat 9 18-04-2016 oprichten veranda OLO 2302491 D

Waalstraat 3 16-04-2016 plaatsen overkapping OLO 2303233 D

Maaslaan 41 17-04-2016 plaatsen overkapping OLO 2304025 D

Havenweg 2 18-04-2016 legalisatie serre  2016-X0367

Havenweg 4 18-04-2016 legalisatie serre 2016-X0368

Haverdijk 4 19-04-2016 vervangen gevelbeplating OLO 2307375 D

van Hoofstraat 45 19-04-2016 herbouwen afgebrand bijgebouw OLO 2307871 D

Besselhoeve 6 19-04-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2306841 D

Trambrugweg 59 20-04-2016 maken uitweg OLO 2309597 D

Achterdijk 42 20-04-2016 plaatsen 6 tijdelijke zeecontainers OLO 2263283 D

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

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Waalstraat 3 19-04-2016  plaatsen overkapping OLO 2303233 D

Scharstraat 9 20-04-2016  oprichten veranda OLO 2302491 D

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

Baroniehof 167 15-04-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2229637 A

Hoofdstraat t.h.v.  19-04-2016 kappen 2 bomen OLO 2276315 D

91 t/m 93A 

Coolendonk 2-4-6-8-10- 20-04-2016 oprichten 40 woningen Liverdonk  OLO 2236553 D

12-14-16-18-20-22-24-

26-28-30 / Goedhartdonk 

1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-

21-23-25-27-29-31-33-35-

37-39-41-43-45-47 /

Ketsdonk 2 

Achterdijk 11, 11A t/m  26-04-2016 herbouw bedrijfspand OLO 2080609 D

11H, 11J, 11K, 11L 

Grasbeemd 14 18-04-2016 uitbreiding bedrijfspand OLO 2111177 D

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie:  Datum ter inzage  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

  legging:  

Kromme  18-04-2016  brandveilig gebruik i.v.m.  OLO 2144707 D

Steenweg 16  kampweekend theater en dans 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroep-

schrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 

MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van 

een beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht. 

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

Helmond kadastraal T 6410 uitbreiding 360bar buffer  OLO 2278037 D

  waterstoftankstation 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Lunch- en Leescafé De Bieb Watermolenwal  Het oprichten van een inrichting.

 11 

Sanders heftrucks BV Varenschut 19 Het oprichten van een inrichting voor 

  de opslag van elektrotechnisch 

  installatiemateriaal en materieel.

Milieu (2) 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 26 april 2016 hebben besloten om 

op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

maatwerkvoorschriften op te stellen voor de inrichting La Piazza aan de Bruhezerweg 3 te 

Helmond.

Het verzoek heeft betrekking op het lozen van afvalwater zonder gebruik van een vetafscheider 

vanuit het restaurant. 

De beschikking ligt ter inzage van 28 april 2016 tot 9 juni 2016 in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. Voor inzage kunt u telefonisch een afspraak maken via 14 0492. 

Openingstijden: maandag 12.00  - 19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur.

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 26 april 2016

• 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
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