
Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15
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• 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

Korting met collectieve aanvullende verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering 
hebben. Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, 
het ziekenhuis of de apotheek. Heeft u een minimum inkomen en 
zorgkosten die de basisverzekering niet vergoedt? Maak dan gebruik van 
de collectieve aanvullende verzekering (CAV). U krijgt dan korting op uw 
verzekeringspremie en een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. 
U kunt kiezen uit verschillende pakketten. 

Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. 
Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks 
aanmelden van oktober tot 15 december.

Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van 
 het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het Zorginstituut Nederland.

Aanvragen?
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? Meld u dan 
rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier aanmelden 
werkt het snelst. Heeft u geen internet en is er niemand die u kan helpen, dan 
kunt u een afspraak maken bij de CZ-winkel. Ook kunt u terecht bij de afdeling 
Sociaal Domein van de gemeente. Dat kan tussen 15 november en 15 december 
op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

CZ-winkel
Molenstraat 223
088 555 7777

Gemeente Helmond, Sociaal Domein
Zandstraat 94, Helmond 
14 0492

Informatiebijeenkomsten
Gemeente Helmond organiseert ook informatiebijeenkomsten over de 
gemeentelijke collectieve zorgverzekering en over de andere minimaregelingen 
die de gemeente aanbiedt. Adviseurs van CZ en inkomensconsulenten van de 
afdeling Sociaal Domein zijn aanwezig om antwoord te geven op uw persoonlijke 
vragen. U kunt zelf kiezen welke dag uw voorkeur heeft. 

U hoeft zich niet aan te melden en bent van harte welkom op:
• woensdag 15 november, 14:30-16:00 uur in Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1, of
• donderdag 16 november, 19:00-20:30 Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 123.

Meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering vindt u 
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl.

Ophaaldagen? Kijk op de online afvalkalender

Wilt u weten wanneer het afval bij u wordt opgehaald? Ga dan naar uw 
persoonlijke afvalkalender op de site www.deafvalapp.nl. Daarnaast kunt u 
DeAfvalApp ook als app downloaden en herinneringen instellen wanneer het 
afval aan straat mag staan. Zo mist u de ophaaldag nooit meer.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Laag inkomen en hoge medische kosten? Stap over op de gemeentelijke collectieve verzekering bij CZ. Regel het voor 15 december 2017!

Meer informatie: www.helmond.nl of www.gezondverzekerd.nl. Of bel met de gemeente via 14 0492.

Alle ophaaldagen in een overzicht? 
Zo mist u nooit een ophaaldag!

1. Ga naar www.deafvalapp.nl

2. Voer uw postcode en huisnummer in

3. Bekijk uw meest recente, persoonlijke afvalkalender

Heeft u vragen? Bel naar 14 0492.

Liever een app?

1. Download gratis “DeAfvalApp” 

2. Stel herinneringen in wanneer u wilt

3. Zet de afvalkalender in de kalender van uw mobiel

4. Krijg meldingen bij belangrijke wijzigingen



• 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

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.

Natuurwerkdag in Brandevoort

Heeft u zin om op zaterdag 4 november de handen uit de mouwen te 
steken en samen met anderen bomen te knotten? Meld u dan aan voor de 
Natuurwerkdag.

In heel Nederland gaan vrijwilligers aan het werk op De Landelijke Natuurwerk-
dag. Ook dit jaar gaat Helmond weer aan het werk. De natuurwerkdag 2017 
wordt door het IVN-Helmond in samenwerking met de gemeente Helmond 
georganiseerd. 

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het knotten van knotwilgen. De locatie is de 
ecologische zone Brandevoort. 

Wilt u helpen? Meld u dan aan
Uw hulp is hierbij van harte welkom. Laat vooraf wel weten of u komt helpen. 
Voor verdere informatie en het aanmelden kijk op www.natuurwerkdag.nl of op 
de website van IVN-Helmond www.ivn.nl/helmond. 

Takkenschaar, laarzen en regenjas
We verzamelen om 9.00 uur en werken door tot uiterlijk 14.00 uur (of zoveel 
korter als u nodig vindt). De verzamelplaats is in de ecologische zone op het 
speelveldje Zandershoeve in Brandevoort, hier staat de IVN-tent. Voor koffie, thee 
en een hapje voor de middagpauze wordt gezorgd. Zelf meebrengen: snoeischaar, 
takkenschaar, werkhandschoenen en eventueel een trapje. Kinderen zijn ook 
welkom, maar alleen onder begeleiding van een ouder of verzorger. 

Praat mee over veiligheid in Helmond

Overlast in de wijk, te hard rijden of inbraken? Of zijn er andere zaken op 
het gebied van veiligheid die u belangrijk vindt? Deel dan uw ideeën en 
ervaringen met de gemeente Helmond tijdens een van de vier bijeenkomsten 
over veiligheid.

De gemeente Helmond hoort graag van u voor welke veiligheidsonderwerpen 
er meer aandacht zou moeten zijn. En om te bespreken wat inwoners en 
ondernemers zelf kunnen doen om Helmond veiliger te maken. Samen met u 
maken we een veiligheidsplan voor de komende jaren, samen voeren we dit uit. 
Omdat we de veiligheid in de stad alleen met elkaar kunnen vergroten. 

Bijeenkomsten
Er zijn vier bijeenkomsten waaruit u kunt kiezen: 
• Gebied West (‘t Hout, Stiphout, Warande, Brandevoort en Helmond West) 
 op maandag 6 november in De Koning, Mierloseweg 301
• Gebied Binnenstad (Binnenstad en centrum, Suytkade) op maandag 
 13 november in de Cacaofabriek, Cacaokade 1
• Gebied Oost (Rijpelberg, Brouwhuis, Helmond Oost, Bedrijventerreinen BZOB 
 en Hoogeind) op maandag 27 november in Zaal Vissers, Peeleik 2
• Gebied Noord (Helmond Noord en Dierdonk) op woensdag 29 november 2017 
 in T.O.V. gebouw, Azalealaan 40

Iedere bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Bij elke bijeenkomst is een lid 
van het college van burgemeester en wethouders aanwezig. 

Komt u ook? 
Wilt u meepraten over de veiligheid in uw buurt of wijk? Meld u zich dan vóór 
2 november aan. Dat kan door een mail te sturen naar 
veiligheidsplan@helmond.nl of telefonisch via 0492 587 291. Geef daarbij aan op 
welke datum u aanwezig wilt zijn. Iedereen is welkom.

Heeft u vragen over de bijeenkomsten, neemt u dan contact op met 
Ingrid van Lieshout van de gemeente via 0492 587 291.

Bekendmakingen

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

de Wiel 22 19-10-2017 vergroten bedrijfsruimte OLO 3262671

Bakelsedijk 7 23-10-2017 plaatsen dakkapel OLO 3268435

Markt 26 21-10-2017 wijzigen constructie en indeling OLO 3244983

  begane grond

Bisschop Herincxstraat 26 24-10-2017 oprichten garage OLO 3270277

Liverdonk kavel L 21,  24-10-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3268603

Coolendonk

Gerstdijk 14 25-10-2017 oprichten opslagbunker OLO 3262513

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

Kanaaldijk N.W. 71 23-10-2017 uitbreiding bedrijfspand OLO 3121455

Lochtenburg 8 23-10-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 2995997

Vlierdense Bosdijk 21 23-10-2017 maken uitweg 5,30 meter OLO 3229619

Havenweg hoek Kanaaldijk N.O. 24-10-2017 tijdelijk afwijken bestemmingsplan  2017-X0980

  t.b.v. circus (15 november t/m 5 december 2017) 

Lage Dijk 31 25-10-2017 tijdelijke huisvesting OLO 3255923

  (verlengen vergunning)

Markt 1 25-10-2017 wijzigen gevel OLO 3213201

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

de Burcht 7 24-10-2017  plaatsen reclame OLO 3225403

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

Aalbersestraat 36 04-09-2017 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 3177353

Beelsstraat 25 08-09-2017 legaliseren bestaande situatie 2017-X0846

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.

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Dorpsstraat/Kloosterstraat 06-10-2017 Intocht Sint Nicolaas Stiphout 2017-03738

  (26 november 2017)

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Sportpark & wijk Schutsboom 13-10-2017  Brandoween 2017-03531

  (28 oktober 2017)

winkelcentrum Brandevoort/Markthal  13-10-2017  Pietendag Brandevoort  2017-03735

  (25 november 2017) 

terrein Havenweg,   24-10-2017  Sinterklaas Circus Helmond 2017-03320

hoek Kanaaldijk N.O.  (19 november t/m 3 december 2017)

Markthal De Veste Brandevoort 06-10-2017  Intocht Sinterklaas 2017 2017-03382

  (26 november 2017)

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 1 november 2017


