
Tips tegen woninginbraak

Gaat u binnenkort op vakantie? Met een aantal simpele 
voorzorgsmaatregelen kunt u de kans op woninginbraak verkleinen. 
Dat geldt ook voor thuisblijvers. In de zomermaanden is er namelijk een piek 
in het aantal inbraken. Lees hier wat u kunt doen om inbraak te voorkomen.

Vakantiegangers
Gaat u op vakantie? Licht uw buren in. Zij kunnen op de woning letten en die 
een bewoonde indruk geven door post weg te halen, de planten water te geven 
of de auto af en toe op de oprit te zetten. Het installeren van tijdschakelaars 
zorgt ervoor dat er ‘s avonds licht brandt. Daarnaast is het verstandig uw 
buren te vertellen dat zij bij een verdachte situatie direct de politie bellen 
via telefoonnummer 112. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de 
inbrekers te pakken. 

Thuisblijvers
Blijft u tijdens de zomermaanden thuis? Let ook dan extra op. Ramen en deuren 
staan vaker open met het mooie weer. Sluit altijd alle deuren en ramen en 
vergeet uw wc-raampje en de garage niet. Ook al gaat u maar heel even naar 
boven, boodschappen doen of naar de buren. Zorg dat u kunt zien of horen wat er 
gebeurt en leg geen kostbare spullen in het zicht.

Veilig social mediagebruik
Het is natuurlijk leuk om uw mooie vakantiefoto’s meteen te delen met vrienden 
en familie. Toch is het niet verstandig op social media te melden dat u op 
vakantie gaat. Plaats uw vakantiefoto’s pas achteraf en zet de automatische 
locatiegegevens uit (ook al gaan ze niet over uw vakantie).

Hieronder vindt u nog enkele handige tips.

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

Bekendmakingen

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

Berkendonk 26 30-06-2017 plaatsen overkapping, oprichten berging 

Stephanusplein 39 28-06-2017 plaatsen dakkapel (legalisatieonderzoek) OLO 3059105

Stepekolk A2,  28-06-2017 oprichten 27 woningen OLO 3059033

sectie U 6705 

(Schrijvershoeve, Truienhoeve, Lobbenhoeve, Nollekenshoeve, Strobolhoeve)

Wesselmanlaan 25 28-06-2017 verbouwen mortuarium OLO 3052081

Oude Huys 39 28-06-2017 vergroten woning,  OLO 3056185

  oprichten berging en overdekt terras

Panovenweg 24A 29-06-2017 plaatsen reclame OLO 3057549

Molenstraat 97 29-06-2017 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 3062605

percelen G2881, G3845,  04-07-2017 kappen bomen voor aanleg OLO 2900907

G2876, G0832, G0833,  fietspad Molenven

 G0834, G0835, G00535

Haaghout 14 02-07-2017 plaatsen hekwerk OLO 3066927

Panovenweg 24A-25-26- 03-07-2017 afwijken bestemmingsplan voor OLO 3067739

28-29A-29-36  vestigen onderwijsinstelling

Trompstraat 40 04-07-2017 plaatsen dakkapel (achtergevel) OLO 3070461

Noordende 34 04-07-2017 plaatsen dakopbouw op aanbouw OLO 3070849

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

Helsperdonk 6 30-06-2017 oprichten woning OLO 2931613

Beethovenlaan 57 03-07-2017 verbouwen garage OLO 2975377

Achterdijk 17 03-07-2017 Interne verbouwing plafond OLO 2966025

Engelseweg 208 03-07-2017 gevelrenovatie, vernieuwen entree OLO 2970877

Vlamovenweg 4 04-07-2017 maken 2 inritten OLO 3022097

Eikendreef 45 05-07-2017 maken uitweg OLO 3033719

Geldropseweg 43 05-07-2017 uitbreiden kinderdagverblijf OLO 2918831

Zuiddijk 27 06-07-2017 uitbreiden bedrijfspand OLO 2918473

Markt 13 06-07-2017 aanpassen gevel, plaatsen reclame OLO 2996361

Nierslaan 58 06-07-2017 oprichten carport OLO 2995085

Ringdijk 20 06-07-2017 vergroten bedrijfspand, maken uitweg,  OLO 2947559

  plaatsen reclame

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

Helmond 19-05-2017 plaatsen voorzieningen huisvuilinzameling OLO 2984027

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.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

St. Trudostraat 2 06-07-2017 brandveilig gebruik (kinderopvang) OLO 2450607

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u 

een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen 

(iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 0492 58 75 06).

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

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dorpsstraat 1A-1B-1C 03-07-2017  brandveilig gebruik OLO 2838599

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

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

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.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag 
(provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Sectie F,  14-06-2017 advies ander bevoegd gezag OLO 2974311

perceelnummers 

241, 253, 244, 259, 645 en 674

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. Voor de volledige publicatie van 

de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u kijken op 

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx 

Wet geluidhinder - Europese Richtlijn Omgevingslawaai: Geluidkaarten 
gemeente Helmond 

Burgemeester en wethouders van de Helmond maken bekend dat zij op 27 juni 2017 

geluidsbelastingkaarten hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 11.6 van de Wet 

geluidhinder. De gemeente Helmond is onderdeel van de agglomeratie Eindhoven (bestaande 

uit Eindhoven, Helmond, Veldhoven, Best, Nuenen en Geldrop-Mierlo). Voor deze gemeenten 

zijn geluidbelastingkaarten opgesteld. 

De kaarten zijn in te zien op de internetsite: www.odzob.nl/EU-Geluidkaarten. 

Europese Richtlijn Omgevingslawaai

De Europese Richtlijn Omgevingslawaai is een richtlijn waarmee de Europese Unie wil bereiken 

dat omgevingsgeluid in alle lidstaten op een uniforme wijze wordt behandeld. Het doel 

van deze richtlijn is het in kaart brengen en zo mogelijk verbeteren van het geluidklimaat in 

Europa. Deze wettelijke verplichting wordt om de vijf jaar herhaald. Tegen de vaststelling van 

de kaart is geen bezwaar of beroep mogelijk. De kaarten zijn de basis voor het actieplan dat 

burgemeester en wethouders medio 2018 zullen opstellen. In dit plan staat het geluidsbeleid 

voor de periode 2018-2023. Het ontwerp van dit plan zal worden gepubliceerd, waarbij 

iedereen zijn zienswijze naar voren kan brengen.

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ondernemen 

en Ontwikkelen, mevrouw Karin Aquina, tel. 0492 – 84 58 91, k.aquina@helmond.nl.

Ontwerpbestemmingsplan Centrum II – Steenweg 1 (hotel)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Centrum II – Steenweg 1 (hotel) met ingang van 13 juli 2017 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan ‘Centrum II’, is een voormalige bouwmogelijkheid 

van hotel Westende wegbestemd. Deze bouwmogelijkheid wordt nu weer hersteld.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1000BP160096-1000. 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

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Centrum II – Steenweg 1 (hotel). 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 70 26 02.

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Een parkeerplaats op het parkeerterrein aan het Sobriëtasplein aan te wijzen als algemene 

gehandicap-tenparkeerplaats.

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.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Polytex Environmental Inks Vossenbeemd 112a Het oprichten van een bedrijf voor de 

  opslag van niet gevaarlijk gereed product.

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 12 juli 2017

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.

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

Gebruikte vetten en oliën gooi je natuurlijk niet in de gootsteen. Dan heb je grote kans 

dat je riool verstopt raakt. Dus heb jij gebruikt frituurvet, bakolie of andere vetten? 

Stop dit dan in een afgesloten fles of bakje en lever het bij mij in. Dan word ik er een stuk 

vetter van en kunnen ze er bovendien biobrandstof van maken.

Het is veel vetter
om het in de gele bak te doen!

Kijk voor meer info op www.frituurvetrecyclehet.nl

Gemeente Deurne


