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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

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs verloren?

Bent u tijdens uw vakantie uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
kwijtgeraakt? Om fraude te voorkomen is het belangrijk dat u een vermist 
reisdocument zo snel mogelijk laat opnemen in de (inter)nationale registers 
als ‘ongeldig’. Aangifte doen bij de politie is niet nodig. U kunt direct naar 
de Stadswinkel om melding te maken van uw vermiste document én u kunt 
meteen een nieuw document aanvragen. Maak wel eerst even een afspraak 
via www.helmond.nl of via telefoon 14 0492.

Geen vermissingskosten
Voorheen werden er bij de vermissing 
van een reisdocument of rijbewijs extra 
kosten in rekening gebracht bij het 
aanvragen van een nieuw document. 
Deze vermissingskosten hoeft u 
tegenwoordig niet meer te betalen. 
U betaalt dus het normale tarief voor 
een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. 
De bedragen kunt u vinden op 
www.helmond.nl.

Controle op fraude
Bij het invullen van de verklaring 
dat het paspoort, de ID-kaart of het 
rijbewijs vermist is, controleert een 
medewerker van de gemeente of de 
verklaring die daaraan gegeven wordt 
betrouwbaar is. Als er een vermoeden 
bestaat van fraude, wordt alsnog 
de politie ingeschakeld. Er is dus 
nog steeds controle op fraude met 
reisdocumenten.
 

Risico van identiteitsfraude
Het blijft belangrijk dat u zorgvuldig met uw paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart omgaat. De gevolgen van verlies of diefstal kunnen aanzienlijk 
zijn. Als mensen met verkeerde bedoelingen het document in handen krijgen, 
kunnen zij daarmee identiteitsfraude plegen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een 
lening of telefoonabonnement afsluiten op úw naam. Het gevolg is dan dat niet 
de fraudeur, maar u de rekening ontvangt. Jaarlijks zijn ongeveer 600.000 mensen 
in Nederland het slachtoffer van identiteitsfraude.

Signaleringslijst ministerie
Personen die regelmatig hun reisdocument verliezen, kunnen op een 
signaleringslijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
terechtkomen. Het gevolg is dan dat u een tijdlang niet meer in aanmerking komt 
voor een nieuw paspoort en alleen een identiteitskaart kunt krijgen. Daardoor is 
het dan een tijd niet mogelijk om naar landen buiten Europa te reizen.

Wegwerkzaamheden Molenstraat 

Op maandag 21 augustus starten er wegwerkzaamheden in de Molenstraat. 
Tussen het Zuidende en de Pastoor van Leeuwenstraat wordt een gasleiding 
vervangen. De werkzaamheden duren naar verwachting zes weken.

De werkzaamheden vinden plaats op het voetpad en gedeeltelijk op het fietspad. 
Het fietsverkeer richting het centrum wordt via de rijbaan geleid. Daardoor is er 
voor het autoverkeer nog maar één rijrichting mogelijk. Vanaf het Zuidende wordt 
een 1-richtingsverkeer ingesteld voor autoverkeer richting de Burgemeester 
van Houtlaan. Autoverkeer komend van de Burgemeester van Houtlaan wordt 
omgeleid via de Kasteel-Traverse. Ter plaatse is een omleidingsroute aangegeven.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 22 augustus en 
5 september 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.

Bekendmakingen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Brouwhuis Stationskwartier – Deltaweg-Rivierensingel’

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 27 juni 2017 het bestemmingsplan ‘Brouwhuis 

Stationskwartier - Deltaweg-Rivierensingel’, gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het 

ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 17 augustus 2017 gedurende zes 

weken ter inzage. 

Het plan maakt de vestiging mogelijk van een supermarkt met parkeerterrein op het perceel, 

gelegen hoek Deltaweg-Rivierensingel.

Inzage plan

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

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1400BP160076-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 

afspraak, via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Toelichting

- In paragraaf 3.2.1 worden de uitkomsten van het regionale overleg toegevoegd.

- Paragraaf 5.4 Verkeer en parkeren, wordt aangevuld.  

Planregels

- In artikel 7.1 onder a, wordt de tekst oppervlakte- en inhoudsmaten, verwijderd.

Bijlage bij de toelichting

Toegevoegd wordt het rapport van Rho adviseurs ‘DPO en ladder voor duurzame verstedelijking 

(16 februari 2017).

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, 

bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 18 augustus 2017 gedurende 

zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

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

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

Barrierlaan 17 21-06-2017 plaatsen dak op garage OLO 3047703

Gasthuisstraat 79 16-06-2017 aanpassingen brandcompartimentenring OLO 3037363

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 

het college van burgemeester en wethouders over de plannen heeft beslist. Verleende 

vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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 16 augustus 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.

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

Kaldersedijk 21 03-08-2017 verplaatsen uitweg OLO 3132553

Lieshoutseweg 76 04-08-2017 plaatsen erfafscheiding (paardenweide) OLO 3134823

Ardennen 12 06-08-2017 oprichten berging OLO 3136177

Kasteellaan 5A 04-08-2017 plaatsen buitenunit (airco) op dak uitbouw OLO 3135563

Molenstraat 199 07-08-2017 maken uitweg OLO 3138183

Laathoeve kavel S56,  08-08-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3140055

Stepekolk II

Lungendonk 21 08-08-2017 plaatsen CDU+(3 prefab betonnen gebouwen) OLO 3139005

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

Harmoniestraat 108 09-08-2017 plaatsen ramen in bijgebouw 2017-X0756

Kaldersedijk 21 09-08-2017 verplaatsen uitweg OLO 3132553

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Ardennen 12 08-08-2017  oprichten berging OLO 3136177

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

van H&S Betonwaren Ringdijk 12 Het realiseren van een overkapping

Rijko BV Gerstdijk 18 Het uitbreiden van de groentesaplijn


