
Kom ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag 
op 23 maart 2019  

Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag. Verenigingen, sportclubs, 
buren, collega’s, vrienden en familie, iedereen is van harte uitgenodigd om zich 
in te zetten voor een schone buurt. De gemeente ondersteunt de deelnemers die 
deze dag in actie komen met opruimmaterialen. Wilt u ook meedoen? Dan kunt 
u zich nu aanmelden. 

Afvalbingo
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone buurt, maar daarnaast kunnen 
deelnemers ook meedoen met de Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en een 
bingokaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig. Bij een volle bingokaart worden 
kinderen beloond met een leuke verrassing. Alle deelnemende groepen maken 
daarnaast kans op leuke prijzen. 

Aanmelden
Kom in actie en meld uw groep aan op www.debries.eu/acties/lod2019-helmond.
Heeft u geen groep, maar wilt u toch graag meedoen? Dan kunt u zich 
aanmelden als zelfstandige opruimer of aansluiten bij een andere groep. 

Deze opschoonactie maakt onderdeel uit van een landelijk initiatief en wordt 
georganiseerd door gemeente Helmond en De Bries.

Ieder kind verdient het om mee te doen

Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo 
breed? Dan kunt u een beroep doen op het Kindpakket. Vanuit het Kindpakket 
worden onder andere schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor sport- of 
muziekles, zwemles en tal van andere zaken vergoed. 
Zo kunnen deze kinderen ook meedoen, hun talenten ontdekken en werken aan 
hun zelfvertrouwen net als hun leeftijdsgenootjes. 

Stichting Leergeld Helmond voert namens de gemeente Helmond het Kindpakket 
uit. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, werkt de stichting samen met 
verschillende organisaties. Zo ook met het Kunstkwartier, waar zo’n 65 kinderen 
lessen kunnen volgen dankzij hulp van de stichting. Leontine Hartman werkt bij 
het Kunstkwartier en deelt haar ervaringen. Benieuwd naar haar verhaal? 
Ga dan naar www.leergeld.nl/helmond. 

Foto: Kunstkwartier Helmond, Ready to Rock project
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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

Informatieavonden glasvezel voor Brouwhuis en 
Rijpelberg   

Glasvezel Helmond B.V. biedt naast internet-, televisie- en telefoniediensten via 
glasvezel nu ook zorg op afstand aan als dienst in glasvezelabonnementen. Naar 
verwachting wordt in juni glasvezel aangelegd in Helmond-Noord en Warande. 
Door het verschuiven van de planning en het aanbieden van zorg op afstand 
als extra pakket, wordt de inschrijftermijn in Helmond-Noord en Warande 
verlengd en krijgen de wijken Brouwhuis en Rijpelberg vervroegd de kans om 
zich aan te sluiten op glasvezel. De planning blijft om eind 2021 een dekkend 
glasvezelnetwerk in heel Helmond te hebben.  

Voor bewoners in Brouwhuis en Rijpelberg vinden informatiebijeenkomsten 
plaats:
• Rijpelberg: woensdag 13 maart in De Brem om 19.30 uur
• Brouwhuis: woensdag 20 maart in De Loop om 19.30 uur

Meer informatie: www.glasvezelhelmond.nl  

Gemeentelijke kantoren gesloten tijdens Carnaval

Tijdens Carnaval zijn de kantoren van de gemeente gesloten op maandag 
4 en dinsdag 5 maart. De gemeente is op deze twee dagen telefonisch niet 
bereikbaar.

Stadswinkel
Omdat de Stadswinkel twee dagen langer gesloten is, kunt u op 
woensdagochtend 6 maart zonder afspraak binnen lopen voor een geboorte- en 
overlijdensaangifte. Vindt de bevalling plaats in het Elkerliek Ziekenhuis dan 
kunt u vanuit het ziekenhuis de geboortedagaangifte digitaal doen, ook tijdens  
Carnaval. De medewerkers van het Centrum voor Geboorte en Gezin helpen 
u graag daarbij.  Voor andere zaken, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een 
paspoort of rijbewijs, moet u wel gewoon een afspraak maken. Ook tijdens  
Carnaval kan dit via www.helmond.nl. Op woensdag 6 maart is er een extra 
avondopenstelling van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Melding doorgeven
Wilt u tijdens Carnaval een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de 
weg, losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting, dan kan dat via 
www.helmond.nl.

SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jongeren kunnen in geval van een crisis met een jongere 
contact opnemen met SpoedvoorJeugd, telefoonnummer 088 – 0666 999. Zij zijn 
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is alleen te bereiken 
voor crisissituaties.

Verkeersmaatregelen Carnaval

Tijdens Carnaval van 2 tot en met 5 maart zijn er diverse festiviteiten in Helmond. 
Zo zijn er optochten door het centrum van de stad, in Mierlo-Hout, Stiphout en 
Brouwhuis. Vanwege de optochten en festiviteiten zijn er wegen afgesloten. 
De wegafsluitingen en omleidingen staan aangegeven met verkeersborden. 
Op sommige punten is er begeleiding van verkeersregelaars.

Ophalen van afval tijdens Carnaval 

Het afval wordt tijdens Carnaval op maandag 4 en dinsdag 5 maart gewoon 
opgehaald. Ook de Milieustraat aan de Gerstdijk 1 is geopend op de reguliere 
openingstijden. Op zaterdag van 8.30 – 16.00 uur en op maandag en dinsdag van 
13.00 – 17.00 uur. Voor meer informatie over de ophaaldagen van het afval in 
uw straat ga naar de website www.deafvalapp.nl of download ‘DeAfvalapp’ in de 
Google Play Store of de App Store.



• 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

• 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: woensdag 6 maart 2019 en 
19 maart 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:  
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage 
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl. 

 

Bekendmakingen

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

Churchill-laan 121A 15-02-2019 kappen 1 boom, vervangen OLO 4028281

  bestaande riolering

Mauritslaan 7 18-02-2019 kappen 1 boom OLO 4199179

Burgemeester Krollaan 4 18-02-2019 herbouw bijgebouw OLO 4080875

Hoogeindsestraat 2 20-02-2019 maken uitweg OLO 4065841

Wachtelbeemden 12 21-02-2019 oprichten berging/veranda OLO 4195411

Wachtelbeemden 14 21-02-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4200051

Kloosterstraat 27 21-02-2019 plaatsen carport OLO 4203905

 

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

Burgemeester Krollaan 89 14-02-2019 verplaatsen en verbreden uitweg OLO 4210595

Wachtelbeemden,  14-02-2019 plaatsen erfafscheidingen OLO 4210813

kavels 1 t/m 12 

Meidoorn 17 14-02-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4212851

Stiphout Zuid, Citroenvlinder, 18-02-2019 oprichten woning OLO 4215075

kavel Z7

Stiphout Zuid, Citroenvlinder,  17-02-2019 oprichten woning OLO 4216883

kavel Z6

Godschalkserf 3 17-02-2019 plaatsen dakkapel OLO 4217023

Stilpot 18 15-02-2019 plaatsen carport OLO 4215199

Deltaweg 2 18-02-2019 verbouwen winkel OLO 4202173

Helmond-Noord/Warande 18-02-2019 plaatsen van 7 tijdelijke OLO 4217959

  informatieborden

Zeelstraat 37 t/m 54 19-02-2019 renovatie woningen OLO 4081727

Piet Heinstraat 63 20-02-2019 plaatsen airco OLO 4227269

Betuwehof 134 20-02-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4224953

Oudartstraat 3 20-02-2019 wijzigen bestemming OLO 4227513

  kapsalon in garage

van ‘t Hoffstraat 10 20-02-2019 ophogen garage OLO 4227331

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

Vliegenbergdonk  28-06-2018 oprichten 27 woningen OLO 3744853

17 t/m  55 oneven   (liverdonk, cluster 9 en 10, bouwblokken b-c-d-e) 

Ketsdonk, Ettrodonk,  28-06-2018 oprichten 31 woningen OLO 3636663

Abendonk, Coolendonk en Weldonk  en maken uitwegen (liverdonk, cluster 7 en 8) 

Liverdonk, clusters 9 en 10,  28-06-2018 oprichten 36 woningen, OLO 3744953

blokken  A-F-G-H-K-L-M-N  maken uitwegen (liverdonk, clusters 9 en 10) 

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

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Dutch Plastic Solutions Marshallstraat 1 Het oprichten van een bedrijf voor de 

recycling van plastic afval.

Aannemersbedrijf  Middendijk 32b Het veranderen van een bedrijf voor

Mark van Hout opslag en bewerking van hout.
Burgemeester en Wethouders van Helmond 27 februari 2019

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

De afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Helmond heeft een 

evaluatieverslag ingediend van de werkzaamheden in verontreinigde grond die zijn uitgevoerd 

tijdens de herinrichting van het fietspad Molenven te Helmond (locatiecode: AA079409035). 

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de uitgevoerde werkzaamheden.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 27 februari tot 10 april 2019 

in te zien bij het cluster Milieu op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage 

is alleen mogelijk op afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 10 

april 2019). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en 

Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal 

ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Kennisgeving advies- en inzagetermijn Kadernota sociaal domein 
2019-2022

Op dinsdag 19 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 

sociaal domein 2019-2022: ‘Samen maken we het verschil, zodat iedereen kan meedoen, 

rondkomen en vooruitkomen’ vrijgegeven voor advies en inzage. 

De nota gaat o.a. over ondersteuning op het gebied van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Gemeentelijke 

Schuldhulpverlening. De kadernota beschrijft op hoofdlijnen de koers voor het brede sociale 

domein voor de komende jaren. De kadernota bouwt voort op belangrijke uitgangspunten 

en scherpt de koers op onderdelen aan. In de kadernota staan diverse ontwikkelopgaven 

beschreven die de gemeente met (keten)partners en zorgaanbieders gaat oppakken.

Inzage 

Vanaf woensdag 20 februari 2019 kunt u de nota digitaal inzien via de website 

www.helmond.nl (Bekendmakingen). Ook kunt u vanaf 20 februari 2019 de papieren versie 

van de kadernota inzien bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. 

De nota in de Stadswinkel kunt u alleen op afspraak inzien. U kunt uw afspraak maken 

via www.helmond.nl/afspraak of door te bellen met 14 0492. De inzagetermijn loopt tot 

woensdag 3 april 2019.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder die woonachtig is in de gemeente 

Helmond zienswijzen over de kadernota naar voren brengen. Dat kan naar keuze schriftelijk 

of mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van 

burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond of per e-mail via 

l.keulen@helmond.nl. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen 

met mevrouw L. Keulen via 0492 58 7485. 

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


