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Vluchtelingen in Helmond:
praat mee, denk mee, doe mee!

Aanvragen subsidie voor verwijderen asbestdaken

In Nederland worden vluchtelingen opgevangen. Ook de gemeente Helmond
wordt gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Wilt u meedenken over hoe
we noodopvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders het
beste kunnen organiseren? Hoe we u daarover het beste kunnen informeren
en wat u zelf kunt betekenen bij de opvang en integratie van vluchtelingen?
Meldt u zich dan aan voor een van de vijf stadsgesprekken op donderdag 7
april aanstaande!

Heeft u een asbesthoudend dak dat u wilt verwijderen? Dan kunt u
daar vanaf nu subsidie voor aanvragen. De landelijke ‘Subsidieregeling
asbestdaken’ is bedoeld voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties
en overheden.
Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Deze maatregel moet
gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Voor de subsidieregeling is in
2016 € 10 miljoen euro beschikbaar.

De gesprekken vinden tegelijkertijd plaats op vijf verschillende plekken in de stad.
• Zalencentrum ‘De Geseldonk’ (Cederhoutstraat 44)
• Openbare Basisschool ‘De Lindt’ (Sprengersstraat 1)
• Ontmoetingscentrum ‘De Kamenij’ (Jeroen Boschstraat 19)
• Wijkcentrum ‘De Brem’ (Rijpelplein 1)
• Wijkhuis Brede School ‘De Fonkel’ (Prins Karelstraat 131)
Bij alle locaties is de inloop vanaf 19.15 uur. De bijeenkomsten beginnen om
19.30 uur en duren tot 21.15 uur. Daarna is er nog gelegenheid voor een drankje.
Onderwerpen
De onderwerpen die we samen bespreken, zijn op elke locatie hetzelfde:
• Hoe kunnen we de integratie van vluchtelingen het beste vormgeven?
• Hoe waarborgen we onze (gevoelens van) veiligheid en leefbaarheid?
• Hoe moet rondom een eventuele noodopvang van vluchtelingen en rondom
de huisvesting van statushouders met omwonenden én inwoners van de
gemeente worden gecommuniceerd?
• Wat kunt u zelf betekenen en doen voor de opvang en integratie van
vluchtelingen?
Diverse organisaties aanwezig
Tijdens deze avond wordt niet gesproken over het wel of niet opvangen of
huisvesten van vluchtelingen. Die beslissing is aan de politiek. Wel stellen wij u
graag in de gelegenheid om mee te denken en te praten over de invulling van
deze opvang of huisvesting. Bij elke bijeenkomst zijn mensen van verschillende
organisaties aanwezig. Denk hierbij aan een afvaardiging van Vluchtelingenwerk,
statushouders, wijkraden, wijkagenten, leden van het Platform Sociale Cohesie,
raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente Helmond. Maar het
is vooral u, als inwoner van de gemeente Helmond, die tijdens deze avond aan
het woord komt.
Aanmelden
Wilt u op donderdag 7 april op een van de locaties
aanwezig zijn en meepraten?
Meldt u zich dan uiterlijk dinsdag 5 april aan via
stadsgesprek@helmond.nl of via telefoonnummer
14 0492. Wij verzoeken u om naast uw naam,
telefoonnummer en adres ook de gewenste locatie
door te geven.

S

tadsgesprek

Hulp bij invullen van uw belastingaangifte
Woont u in de gemeente Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne,
Someren, Asten of in een daar omliggende plaats en heeft u hulp nodig
bij het invullen van uw belastingpapieren? Dan kunt u terecht bij de
Stadswinkel van de gemeente Helmond.
De Stadswinkel houdt samen met de Belastingdienst speciale spreekuren.
De spreekuren gaan op afspraak.
Aanmelden via belastingtelefoon
Wilt u zich aanmelden? Bel dan de belastingtelefoon: 0800 – 0543. Heeft u al een
afspraak ingepland in Eindhoven? Dan kunt u die omzetten naar Helmond.

• 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)

Waarom verbod op asbestdaken
Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind.
De asbestvezels die daardoor kunnen vrijkomen vormen een gevaar voor de
volksgezondheid. Bouwbedrijven mogen om die reden al 30 jaar geen asbest
meer gebruiken. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan
met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt
niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals
asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit.
En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen,
dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij
een sanering.
Eigenaar verantwoordelijk
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van
asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is
zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Verwijdering van
asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.
In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het
asbestdak verwijderen. Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen. De
gemeente Helmond kan eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het
asbestdak te verwijderen.
Slechte asbestdaken nu verwijderen
Is uw asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de
gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde
daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.
Meer informatie
Voor het aanvragen van subsidie kunt terecht op
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.
Meer informatie over bijvoorbeeld het inleveren van asbest en de gemeentelijke
regels vindt u op www.helmond.n/digitaalloket.

6 april 2016
Referendum over associatieovereenkomst tussen
Europese Unie en Oekraïne
Meer weten? Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen
• 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

Inloopavond Dorpsstraat Stiphout

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Ontwerpplan
Deze inloopavond gaat alleen over het ontwerpplan. Over de uitvoering – het
hoe en wanneer- wordt een aparte inloopavond gehouden als bekend is wie de
aannemer wordt. Het ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met een
meedenkgroep, bestaande uit een aantal vertegenwoordigers uit Stiphout.

Projectlocatie:
Datum indiening:
Jan van Goyenlaan 1
17-03-2016
		
Maccallastraat 10
18-03-2016
Caroluslaan 10
19-03-2016
Vossenbeemd 107
18-03-2016
Gasthuisstraat 12
21-03-2016
Weverspoort
18-03-2016
kadastraal G 2380		
		
Engelseweg 217
21-03-2016
Koeveldsestraat 8
22-03-2016
Kasteellaan 5A
22-03-2016
Peeleik 25
23-03-2016
Heikantseweg 16
23-03-2016

Workshop CJG ‘Omgaan met ruzie en agressie’

Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Voor een deel van de Dorpsstraat en een stukje van de Gerwenseweg in
Stiphout is een nieuw ontwerp gemaakt voor de herinrichting. Het betreft
het gedeelte tussen de Spaanseweg en de Schutterslaan. Op donderdag 31
maart is hierover een inloopavond.
Tussen 17.00 en 20.00 uur kunnen belangstellenden terecht in ’t Aambeeld
aan de Dorpsstraat 38. Daar krijgen zij dan persoonlijk een toelichting op het
herinrichtingsplan.

Heeft u kinderen op de basisschool? En maken ze wel eens ruzie of zijn ze
gefrustreerd? Wilt u weten wat oorzaken kunnen zijn en wanneer u moet
ingrijpen? Kom dan naar de workshop ‘Omgaan met ruzie en agressie’ van
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
De workshop vindt plaats op donderdag 14 april van 09:30 tot 11.30 uur bij
het consultatiebureau in de Generaal Snijdersstraat 58 in Helmond. Tijdens
de workshop bekijken we samen hoe we kinderen kunnen leren omgaan met
meningsverschillen.
Gratis
De bijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden
via opvoedondersteunerscjg@helmond.nl,
telefonisch via 0800 – 55 66 555 (gratis) of
via www.cjg.nl. Geeft u bij aanmelding ‘ruzie
en agressie’ aan, hoeveel kinderen u heeft en in
welke leeftijd.

Helmond

Bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan “Stiphout - Hillendonk tussen 7-11”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het
ontwerpbestemmingsplan “Stiphout-Hillendonk tussen 7-11” vanaf 31 maart 2016 zes weken
door een ieder kan worden ingezien. Het plan maakt de bouw mogelijk van twee vrijstaande
woningen aan de Hillendonk, tussen de huisnummers 7 en 11.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de gemeentelijke website
www.helmond.nl/bestemmingsplannen en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP150124-1000. 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 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.
De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Zienswijzen
Tijdens genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: de gemeenteraad,
afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding
van: zienswijze Stiphout-Hillendonk tussen 7-11. Als u een zienswijze mondeling wilt indienen,
kunt u hiervoor bellen naar telefoonnummer (0492)702602, op maandag t/m vrijdag tussen
9:00 en 12:00 uur.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Rivierensingel 312
18-03-2016
Mierloseweg 337
18-03-2016
Jan Ettenstraat 2
22-03-2016
		

Projectomschrijving:
oprichten carport
afwijken bestemmingsplan
vergroten woning
(aanbouw keuken met kelder)

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2155943 D
OLO 2159879 A
OLO 2065449 D

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

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
samenvoegen van 12 tot 6
OLO 2250861 D
grotere studio’s
oprichten berging
OLO 2253417 D
vervangen kozijnen monument
OLO 2253921 D
plaatsen silo’s
OLO 2252203 D
vergroten woning met erker
OLO 2255301 D
oprichten 14 koop +
OLO 2252659 D
7 huurwoningen weverspoort
blok 4 en 14
plaatsen frames met reclame
OLO 2254635 D
aanleggen inrit/uitweg
OLO 2259087 A
realiseren aanbouw
OLO 2259097 D
verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2259939 D
uitbreiding bedrijfsruimten
OLO 2260127 D

Verkeersbesluiten (2)

t.b.v. het evenement Light Run (21 mei 2016 tussen 18.00 en 20.30 uur)
geslotenverklaringen in beide richtingen in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders
van rij- of trekdieren of vee op de onderstaande wegen dan wel weggedeeltes:
• Havenweg/Havenbrug tussen Kanaaldijk N.W. en Oude Aa
• Kanaaldijk N.W. tussen Havenbrug en Kasteelbrug
• Kasteelplein tussen Havenbrug en De Wiel
• Smalle Haven tussen Kasteelplein en Parkweg
• Parkweg tussen Smalle Haven en Kasteellaan
• Kasteellaan tussen Kasteelbrug en Veestraat
• Kanaaldijk N.O. tussen Veestraat en Havenweg
t.b.v. het evenement Night Run (21 mei 2016 tussen 20.30 en 24.00 uur)
geslotenverklaringen in beide richtingen in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders
van rij- of trekdieren of vee op de onderstaande wegen dan wel weggedeeltes:
• Havenweg/Havenbrug tussen Kanaaldijk N.W. en Oude Aa
• Kanaaldijk N.W. tussen Steenweg en Beatrixlaan
• Beatrixlaan tussen Kanaaldijk N.W. en Steenweg
• Steenweg tussen Beatrixlaan en Irenelaan
• Wilhelminalaan tussen Steenweg en Kasteel Traverse
• FP Kasteel Traverse tussen fietsdoorsteek Wilhelminalaan en Zuid Koninginnewal
• Zuid Koninginnewal tussen Kasteel Traverse en Ameidewal
• Kluisstraat tussen Zuid Koninginnewal en Beelsstraat
• Zuidende tussen Kluisstraat en Marktstraat
• Binderseind tussen Marktstraat en Heistraat
• Beelsstraat tussen Kluisstraat en Molenstraat
• Molenstraat tussen Beelsstraat en Pastoor van Leeuwenstraat
• Tolpost tussen Pastoor van Leeuwenstraat en Heistraat
• Heistraat tussen Tolpost en Binderseind
• Marktstraat tussen Zuidende en Watermolenwal
• Smalle Haven tussen Parkweg en Kasteelplein
• Kasteelplein tussen Havenbrug en De Wiel
• Parkweg tussen Smalle Haven en Kasteellaan
• Kasteellaan tussen Kasteelbrug en Veestraat
• Kanaaldijk N.O. tussen Veestraat en Havenweg
Nadere informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen
op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak.
Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien op de Gemeentesite www.helmond.nl.
Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met Ing. N.J.C. Luijten,
tel. 0492 - 58 76 05.

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
• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

30 maart 2016

