
Hoe word ik leverancier van de gemeente Helmond?

Uw mening is belangrijk. Op dinsdagavond 17 januari organiseert de 
gemeente Helmond in samenwerking met BZW Helmond/Peelregio en 
Bouwend Nederland een ondernemersavond. Op deze avond komt u 
te weten hoe u als Helmondse ondernemer in aanmerking komt voor 
opdrachten. 

De gemeente heeft haar inkoop- en aanbestedingsbeleid vernieuwd. Ook gaat de 
openbare aanbestedingskalender in januari live waarop de gemeente Helmond 
haar opdrachten bekend maakt. De avond start om 18.30 uur in de Cacaofabriek. 
Op het einde van de avond is er gelegenheid om te netwerken. 

Programma en aanmelding
Voor meer informatie, programma en aanmelding zie 
www.helmond.nl/hoewordikleverancier. U kunt zich tot donderdag 12 januari 
2017 opgeven via ondernemersavond2017@helmond.nl. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Paulien van Mierlo, Team Inkoop via 
p.van.mierlo@helmond.nl.

Wijziging aanbieden oud papier

Vanaf 1 januari 2017 wordt het oud papier in sommige delen van Helmond 
opgehaald door een nieuwe inzamelaar. In deze delen van de stad worden andere 
routes gereden, waardoor uw oud papier op een ander tijdstip opgehaald kan 
worden dan u gewend bent. Zorg er daarom voor dat u uw papier op tijd aan de 
straat zet, dus voor 7.30 uur.  

Is uw papier na 18.00 uur nog niet opgehaald dan kunt u de volgende dag bellen 
met het Klantencontactcentrum. Zij zijn te bereiken op tel. 14 0492.

Aanvragen subsidie voor verwijderen asbestdaken

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.

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. 

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

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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Inschrijving pand oude bieb uiterlijk 31 januari

Het pand van de oude bieb aan de Markt 43 in Helmond is te koop/te huur. 
De gemeente Helmond is hiervoor op zoek naar een ondernemer voor het ruim 
1700m2 grote pand in het centrum. Alle mogelijkheden zijn nog open. 
De uiterlijke inschrijfdatum is verplaatst naar 31 januari 2017. 
Heeft u vragen dan kunt u mailen naar oudebieb@helmond.nl. 

Alle innovatieve inschrijvingen zijn welkom. De mogelijkheden zijn enorm, maar 
uw plan is in ieder geval een toevoeging op het bestaande centrum en 
duurzaamheid staat daarbij hoog in het vaandel. 

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 16 januari, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Maaltijdvoorziening: intrekking verordening inkomensondersteunende 
 maatregelen
2. Raadsmotie eigen bijdrage Wmo

Commissie Omgeving
Dinsdag 17 januari, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie jaarprogramma Helmond West 2017
2. Presentatie jaarprogramma Binnenstad 2017

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 19 januari, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Discussienota visie toekomst stadswacht
2. Vaststelling subsidieplafonds 2017

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Bekendmakingen

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

Buitendijk 4 22-12-2016 plaatsen reclame 2017-X0002

Basstraat 154 30-12-2016 oprichten bijgebouw (t.b.v. praktijk) 2017-X0003

Molenstraat 58 23-12-2016 plaatsen reclame 2016-X1157

Weverspoort 27-12-2016 Oprichten 69 woningen OLO 2497559 D

kadastraal F 11419  (Weverspoort blok 1 en 2)

kadastraal T 6988,  22-12-2016 aanlegvergunning fietsverb.  OLO 2681507 D

3876, 4534, 4222,   ‘t Hout-Automotive

4221

achter Dorpsstraat 43 26-12-2016 aanvraag uitweg/inrit OLO 2717947 D

(perceel B  4145)

Molenstraat 199 02-01-2017 ontheffing bestemmingsplan i.v.m.  OLO 2731917 D

  wonen op begane grond

Kanaaldijk N.W. 49 29-12-2016 verbouwing pand OLO 2727635 D

Zoete Kers kavel 6 23-12-2016 oprichten woning + aanleggen uitweg OLO 2644361 D

Bakelsedijk 310B 03-01-2017 plaatsen overkapping en hondenverblijf 2017-X0018

Jan Ettenstraat 41 03-01-2017 wijzigen voorgevel 2017-X0019

Heistraat 48 04-01-2017 wijzigen bestemming 2017-X0020

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

Dapperslaer 1 23-12-2016 ontheffing bestemmingsplan 2016-X0911

Waterbeemd 2 03-01-2017 uitbreiding van bestaande bedrijfshal OLO 2619987 D

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

Engelseweg 175 05-01-2017 aanvraag milieu OLO 2730563 D

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

weiland aan Leemkuilenweg legaliseren dierenverblijf OLO 2637061 D

Bakelsedijk 180  kappen 2 bomen 2017-X0004

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

Burgemeester van Houtlaan 1 08-11-2016 wijziging voorgevel OLO 2643675 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.

Verwijdering kinderopvangvoorziening uit LRKP
Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend 

dat per 20 de-cember 2016 op eigen verzoek van de houder onderstaande opvangvoorziening 

is verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

Naam Adres LRKP-nummer Reden

Spring,  Prins Karelstraat 125 498432737 Reden voor deze uitschrijving betreft

psz Toverhoed te Helmond  de omzetting van de kindaantallen van 

   de peuterspeelzaal naar het 

   kinderdagverblijf dat gevestigd is op 

   hetzelfde adres.

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.

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.

MELD JE AAN!

Parkeer goedkoper 

Parkeer GEPAST

Ben je lid van Gepast Parkeren? 

Meld deze maand iemand anders aan. 

Dan maak je allebei kans op een jaar 

lang gratis parkeren in het centrum van

Helmond. Want in mei win je allebei.

Nog geen lid van Gepast Parkeren? Meld je deze maand 

aan. Dan maak je ook kans op deze prachtige prijs.

Kijk voor meer informatie op

www.parkerenhelmond.nl

Kans op een jaar

 lang gratis parkeren!

Burgemeester en Wethouders van Helmond 11 januari 2017


