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Meld een jeugdheld!

De gemeente Helmond heeft een nieuwe gemeentelijke onderscheiding, 
het Jeugdlintje. Jongeren tussen 6 en 18 jaar die iets heel bijzonders hebben 
gedaan voor de stad of (één van) haar inwoners komen in aanmerking voor 
deze onderscheiding. 

Helmond wil kinderen en jongeren stimuleren om zich belangeloos in te zetten 
voor de samenleving. En daarnaast haar waardering uiten voor kinderen en 
jongeren die hun maatschappelijke inzet tonen. Dat wil de gemeente graag 
ondersteunen met een jeugdlintje. Dat gebeurt in 2017 voor de eerste keer. 
De burgemeester reikt de eerste Jeugdlintjes uit op 20 november, de 
Internationale dag van de Rechten van het Kind. De onderscheiding bestaat uit 
een oorkonde en kledingpin. 

Bijzondere prestatie
Bij een bijzondere prestatie kan worden gedacht aan:

• vrijwilligerswerk op een breed terrein
• het breed bespreekbaar maken van maatschappelijk relevante onderwerpen
 zoals zinloos geweld, roken, pesten en alcohol
• het organiseren van een goed doel
• langdurige hulp geven aan familieleden, ouderen of zieken

In de beoordeling wordt rekening gehouden met de leeftijd, de mate van 
vrijwilligheid en hoe lang de inzet heeft geduurd. Ook de bijzonderheid en 
uitstraling van de verdienste tellen mee. 

Meld een jeugdheld!
Kent u een jongere tussen 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie heeft verricht 
en die volgens u in aanmerking komt? Kijk dan op www.helmond.nl/jeugdlintje 
voor meer informatie en voor een aanmeldformulier. Aanmeldingen voor de 
jeugdlintjes van 2017 moeten voor 20 september zijn ingediend.

Fietsdiefstal? In het zicht, 
in het licht en dubbel op slot

Ook in Helmond worden helaas regelmatig fietsen gestolen. De favoriete 
spots van dieven zijn de bibliotheek, Boscotondo, Zuid Koninginnewal, 
Molenstraat en Station ’t Hout. Ook tijdens evenementen of het shoppen 
zijn fietsendieven actief. Daar kunnen we samen iets aan doen.

We leggen hem vast! Je fiets, bedoelen we dan. En ook de fietsendief. Die leggen 
we vast met camera’s. En als dat niet genoeg is in de politiecel. Zet je fiets in 
het zicht, in het licht en dubbel op slot. Is je fiets toch gestolen? Doe dan altijd 
aangifte. Dat helpt om je fiets terug te vinden en om de dief op te sporen.

Kijk op www.veiligstallen.nl/helmond waar je veilig en gratis je fiets kunt stallen! 

Bevrijdingsherdenkingen in Helmond

Op 22 en 25 september worden in Helmond bevrijdingsherdenkingen 
gehouden. Er wordt dan voor de 73e keer stil gestaan bij de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog. 

Mierlo-Hout
Vrijdag 22 september herdenkt Mierlo-Hout haar bevrijding. Het programma 
start om 18:15 uur in de Heilige Luciaparochie met een herdenkingsdienst voor 
elf burgers en vier Britse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Mierlo-
Hout zijn omgekomen.
Na afloop volgt er een programma bij het herdenkingsmonument op de hoek 
Hoofdstraat/Houtse Parallelweg. Dit programma duurt van 19:00 uur tot 20:00 
uur.

Hortensiapark
Maandag 25 september vindt de herdenking van de bevrijding van Helmond 
plaats bij de Sint Jozef Gedachteniskapel in het Hortensiapark. De ceremonie 
start om 19:00 uur en duurt tot 19:30 uur.

• 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

Korps
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Huis energiezuiniger? 
Vraag de Duurzaamheidslening aan

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een schoner milieu? Dat kan met de Duurzaamheidslening van 
de gemeente Helmond!

Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die altijd eerst geld 
kost. Om u daarin tegemoet te komen is er de Duurzaamheidslening. Een lening 
tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen 
in en aan uw woning financiert. Denk bijvoorbeeld aan een energiezuinige 
verwarmingsinstallatie, gevelisolatie, isolerend glas of het plaatsen van 
zonnepanelen. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. 
Het bouwjaar is niet relevant.
Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.

Voorwaarden en meer informatie
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie  en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening en op 
www.svn.nl (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).
start om 19:00 uur en duurt tot 19:30 uur.

Commissievergaderingen
Locatie: Westwijzer (spiegelzaal), 

Cortenbachstraat 70, Helmond

Commissievergaderingen
Locatie: Westwijzer (spiegelzaal), Cortenbachstraat 70, Helmond

Commissie Maatschappij
Maandag 18 september, 19.30 uur

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Pitches zorgaanbieders Regionaal Autisme Centrum
2. Sociaal Domein in beeld: Wmo en Jeugdhulp

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 19 september 2017, 
3 oktober 2017. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie. 
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 op via 0492 - 58 75 75
 of via gemeente@helmond.nl.

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

Park Goorloop-      30-08-2017 plaatsen keermuren OLO 3170205

Midden tussen grens

park en toekomstig 

woonblok 

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

Heiakker sectie O   01-09-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 2973807

nr. 3106 

Korhoenderhof 47     01-09-2017 oprichten berging met  overkapping 2017-X0859

Natuurpoort         06-09-2017 aanleggen parkeerplaatsen en  OLO 3116903

Stiphout (Molenven)  kappen bomen 

kanaaldijk Z.W.  9   06-09-2017 oprichten opslagloods OLO 3182415

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:       Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Geldropse Ventweg 4 01-09-2017 plaatsen woonunit OLO 3099277

Lochtenburg 2 01-09-2017 oprichten woning OLO 2932181

Bezemheide 14 01-09-2017 oprichten woning OLO 2958519

Stephanusplein 39 07-09-2017 plaatsen dakkapel (legalisatieonderzoek) OLO 3059105

Noordende 34 07-09-2017 plaatsen dakopbouw op aanbouw OLO 3070849

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

                                legging vanaf:         legging tot en met:

Hasselbeemden 14-09-2017             26-10-2017             oprichten 8 woningen OLO 2982887

24, 24A, 26, 26A, 28, 30, 32, 34

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 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.

Zienswijze

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 

0492-587 506).

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid projectplan  
“8 woningen Brandevoort Oost – Hasselbeemden “

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn om hogere waarden voor 

de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten behoeve van het 

projectplan van 8 woningen “Brandevoort Oost – Hasselbeemden”. Deze waarde bedraagt 54 

dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Brandevoortse Dreef.

Inzage plan

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 14 september 

2017  gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 

35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak 

telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijze

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder 8 woningen Hasselbeemden. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag 

t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch  worden ingebracht door te bellen naar 

telefoonnummer 14 04 92.

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 13 september 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.

• 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

Bekendmakingen


