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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

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.

Laat u niet zomaar kopiëren

Als u zich op vakantie inschrijft in een hotel of op een camping, wordt 
in sommige gevallen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs gevraagd. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. 
U kunt dit misbruik tegengaan.

Met de kopie van uw identiteitsgegevens 
kunnen mensen identiteitsfraude 
plegen. Iemand kan bijvoorbeeld op 
uw naam een lening aanvragen of een 
telefoonabonnement afsluiten. Het 
gevolg is dat u rekeningen ontvangt 
voor zaken die u niet heeft aangeschaft. 
Als u die niet betaalt krijgt ú met de 
deurwaarder te maken en niet de fraudeur. 
Jaarlijks zijn een paar honderdduizend 
mensen in Nederland slachtoffer van 
identiteitsfraude.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie?
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, 
vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te 
voorkomen:

1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de 
 datum.
2.Streep uw burgerservicenummer door. Hotels enzovoort hebben dit nummer 
 niet nodig.
3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daar 
 door.

Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken 
als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals uw 
huisarts, apotheek en zorgverzekering.

Veilige kopie met KopieID app
U kunt ook heel makkelijk een kopie maken via de KopieID app van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de KopieID app kunt u 
in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig 
hebben of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de 
kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in 
handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de 
KopieID app moeilijker om ermee te frauderen. Meer informatie over de app of 
identiteitsfraude vindt u op www.rijksoverheid.nl. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 8 augustus 2017, 
22 augustus 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 de Stadswinkel, Frans Joseph van 
Thielpark 1 te Helmond, geopend op maandag van 12.00 uur tot 19.00 uur, 
dinsdag 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.

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 Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Abendonk 17 25-07-2017  brandveilig gebruik Kindcentrum OLO 2479065

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.

Ontwerpbeschikking milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij van plan zijn een vergunning te verlenen 

ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

Polytex Environmental Inks B.V. voor het veranderen van de inrichting aan de Engelseweg 175 

in Helmond. De inrichting wordt uitgebreid met de productie van UV-EB acrylaat inkten.

De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 2730563.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 3 

augustus 2017 tot en met 13 september 2017 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans 

Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u 

vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen 

van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(088-3690455).

RECTIFICATIE Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Op 26 juli 2017 is bekendgemaakt dat onderstaande ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage 

ligt per 26 juli 2017. Dit is niet het geval. Daarentegen wordt de inzagelegging op een later te 

bepalen datum bekend gemaakt.

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Deurneseweg 21 26-07-2017 plaatsen bovengrondse Adblue-installatie OLO 2877701

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen 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 587 506).

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 2 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.

Bekendmakingen

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

Thorbeckestraat 2 20-07-2017 oprichten berging en overkapping 2017-X0736

Burgemeester Krollaan 35 24-06-2017 maken uitweg 2017-X0716

Kavel U,  20-07-2017 oprichten woning OLO 3105765

Perceelnummer 7003

Kavel U,

Perceelnummer 7003 20-07-2017 oprichten woning OLO 3104621

Helmondselaan 68 20-07-2017 plaatsen tijdelijke unit (verlenging) OLO 3105855

Polaris sporthal en  19-07-2017 strijdig gebruik i.v.m.  OLO 3088187

zalen Geseldonk  evenement consumentenbeurs 2017

Molenstraat 191 21-07-2017 plaatsen led display (fietsenstalling) OLO 3108309

Keizerin Marialaan 4 21-07-2017 uitbreiden en verbouwen school OLO 3103453

Generaal 24-07-2017 vergroten woning OLO 3111511

Snijdersstraat 38  (voorzijde erker, achterzijde aanbouw)

Brandevoort II,  24-07-2017 oprichten 6 woningen en maken OLO 3112061

Brand Kavel 67,68 en 69  uitwegen

Zoete Kers, kavel 4B 02-06-2017 oprichten woning OLO 2935067

Houtsestraat 64 25-07-2017 plaatsen overkapping 2017-X0755

Weyerbeemd 5 26-07-2017 oprichten woning 2017-X0757

Hortsedijk kavel 1 t/m 3  26-07-2017 oprichten 7 CPO woningen en OLO 3113287

(sectie B 3985),  maken uitwegen

Swertpoellaan kavel 

4 t/m 7 (sectie B 4287) 

Harmoniestraat 108 26-07-2017 plaatsen ramen in bijgebouw 2017-X0756

Korendijk 9 27-07-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 3119437

Stepekolk, Sectie U,  27-07-2017 oprichten 2 CPO woningen  OLO 3117685

nr. 7016 (gedeeltelijk),

kavels SC13 & SC14 

Brandevoort Oost -  27-07-2017 oprichten woning OLO 2932181

Lochtenburg,

Sectie U perceelnr. 7038

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Stationsplein  20-07-2017  wijzigen kantoorgebouw naar woongebouw OLO 676311

11A1 t/m 11A32, 

11B1 t/m 11B24, 

11C1 t/m 11C16, 

11D1 t/m 11D12, 

11E1, 11E2, 11F, 11G, 11H

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

Abendonk 32 20-07-2017 oprichten woning (kavel l12) OLO 2813270

Meester Strikstraat 13 20-07-2017 oprichten bedrijfshal OLO 3017445

Zoete Kers 4 20-07-2017 oprichten woning OLO 2935067

Engelseweg 232A 21-07-2017 wijzigen gevel en plaatsen reclame OLO 3045839

Panovenweg 24A 24-07-2017 plaatsen reclame OLO 3057549

Helmondselaan 68 24-07-2017 plaatsen tijdelijke unit (verlenging) OLO 3105855

Betuwehof 134 25-07-2017 wijzigen voorgevel OLO 2939349

Hertelaan 27 01-08-2017 vergroten woning, oprichten carport OLO 3023097

Markt 9 26-07-2017 vervangen gevelreclame OLO 3103915

Kamstraat 22 27-07-2017 wijzigen bestemming vestigen restaurant OLO 3050017

Windmolenstraat 27-07-2017 transformatie kantoorgebouw naar OLO 2943575

1, 1A t/m 1H, 1J t/m 1M  appartementen

terrein Havenpark 27-07-2017 plaatsen ontwerp-atelier (tijdelijk) OLO 3092889

hoek Zandstraat - 1e 27-07-2017 maken 2 uitwegen OLO 2986419

Indumaweg

Zoete Kers 4A 27-07-2017 oprichten woning OLO 2864101

Warandelaan 41 27-07-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3035955

Wesselmanlaan 25 27-07-2017 verbouwen mortuarium OLO 3052081

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

Gerwenseweg 62 02-06-2017 vergroten woning OLO 2928477

Weg naar Bakel 3 01-06-2017 oprichten loods OLO 2941489

van Stolberglaan 2 13-06-2017 oprichten tuinhuis OLO 3030055

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.

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

Hoofdstraat 105 24-07-2017  plaatsen reclamezuil OLO 3008787


