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Woning leeftijdsbestendig maken met hulp 
van Blijverslening

Wilt u uw woning aanpassen zodat u er op latere leeftijd kunt blijven 
wonen? Dan kunt een beroep doen op de Blijverslening van de gemeente 
Helmond.

De inwoners van Nederland en ook van Helmond, worden steeds ouder. Veel 
mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De overheid 
stimuleert dat ook, zolang het voor de inwoner verantwoord blijft.
Wanneer zelfstandig wonen door acute medisch redenen lastig wordt, kunt u 
vaak een beroep op de WMO doen om de woning aan te passen. Met de Blij-
verslening kunt u nu ook, vooruitlopend op een zorgvraag in de toekomst, uw 
huidige woning al in meer of mindere mate geschikt maken om er ook op latere 
leeftijd te kunnen blijven wonen. De Blijverslening biedt de mogelijkheid om 
tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen om deze aanpassingen te 
kunnen betalen.

Koop- en huurwoningen
Bent u of is uw partner jonger dan 76 jaar, dan kunt u in aanmerking komen voor 
de lening. Daarbij maakt het niet uit of u een eigen woning of huurwoning heeft. 
Bij een huurwoning heeft u wel toestemming nodig van de verhuurder om aan-
passingen te doen.

Meer informatie
U kunt tot 1 november 2018 een lening aanvragen. 
Meer informatie over hoe u dat kunt doen, de voorwaarden en de toepassingen 
vindt u op www.helmond.nl/blijverslening. 

Uw mening telt

Welk rapportcijfer geeft u voor uw buurt? Hoe tevreden bent u over de 
evenementen die in Helmond georganiseerd worden? Wat vindt u van het 
gemeentebestuur? En welke tips geeft u het - toekomstige - stadsbestuur 
mee?

Een vijfduizendtal Helmonders is gevraagd om de bewonersenquête van de 
gemeente in te vullen. Deze inwoners zijn willekeurig gekozen, zodat de antwoor-
den een goede afspiegeling zijn van de mening van inwoners.

Doe mee
Hebt u een brief ontvangen? Dan vragen wij u om de enquête voor 1 december 
2017 in te vullen. Dat kan online of op papier. Zo weten wij wat u belangrijk vindt 
en kan de gemeente rekening houden met uw wensen en behoeften. 
De resultaten vindt u terug op www.helmond.nl onder de link ‘Feiten en cijfers’. 

Praat mee over veiligheid in Helmond

Overlast in de wijk, te hard rijden of inbraken? Of zijn er andere zaken op 
het gebied van veiligheid die u belangrijk vindt? Deel dan uw ideeën en 
ervaringen met de gemeente Helmond tijdens een van de bijeenkomsten 
over veiligheid.

De gemeente Helmond hoort graag van u voor welke veiligheidsonderwerpen er 
meer aandacht zou moeten zijn. En om te bespreken wat inwoners en onderne-
mers zelf kunnen doen om Helmond veiliger te maken. Samen met u maken we 
een veiligheidsplan voor de komende jaren, samen voeren we dit uit. Omdat we 
de veiligheid in de stad alleen met elkaar kunnen vergroten. 

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten voor de gebieden West en Binnenstad vonden begin november 
plaats. Wilt u ook meepraten? Dan kunt u zich nog inschrijven voor: 
• Gebied Oost (Rijpelberg, Brouwhuis, Helmond Oost, Bedrijventerreinen BZOB 
 en Hoogeind) op maandag 27 november in Zaal Vissers, Peeleik 2
• Gebied Noord (Helmond Noord en Dierdonk) op woensdag 29 november 2017
  in T.O.V. gebouw, Azalealaan 40

Iedere bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Bij elke bijeenkomst is een lid 
van het college van burgemeester en wethouders aanwezig. 

Komt u ook? 
Wilt u meepraten over de veiligheid in uw buurt of wijk? 
Meld u zich dan uiterlijk 27 november aan. Dat kan door een mail te sturen naar 
veiligheidsplan@helmond.nl of telefonisch via 0492 587 291. Geef daarbij aan op 
welke datum u aanwezig wilt zijn. Iedereen is welkom.

Heeft u vragen over de bijeenkomsten, neemt u dan contact op met Ingrid van 
Lieshout van de gemeente via 0492 587 291.

Toneelstuk over dementie in De Geseldonk

Op 30 november speelt toneelgroep Medemens het spel ‘Zoeken’ in wijkhuis 
De Geseldonk. Het toneelspel gaat over de zoektocht van een man met 
dementie die steeds minder lijkt te passen in zijn omgeving. Zijn naasten 
willen hem steunen, maar door onwetendheid en onbegrip is dat niet 
makkelijk.

Na de voorstelling kunt u in gesprek met de casemanagers dementie van Zorg-
boog en Savant en met opbouwwerkers van de LEVgroep. Ook krijgt u meer infor-
matie over onder andere het Steunpunt Mantelzorg en het Alzheimercafé. 

Aanmelden?
De voorstelling begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Wilt u de voorstelling 
bijwonen? Meldt u zich dan voor 25 november aan door een mail te sturen naar 
maartje.vos@levgroep.nl of te bellen met het Sociaal Team West van de LEVgroep 
op 06-48 57 66 24. Kijk voor meer informatie over ondersteuning bij dementie en 
mantelzorg www.levgroep.nl.

• 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 voor hout stoken 

De wintermaanden komen er weer aan. Vaak een periode van gezelligheid in huis 
bij een warme houtkachel of een knusse open haard. Heeft u een open haard of 
een houtkachel en gaat u de komende maanden hout stoken? Kijk dan eens op 
www.stookwijzer.nu of op www.helmond.nl/houtstoken. Hier vindt u tips en in-
formatie over verantwoord stoken, maar ook over wat u kunt doen als u overlast 
ervaart van het stookgedrag van anderen. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 28 november 2017, 12 
december 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.

Raadsvergadering
28 november 2017

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 november aanstaande in de 
raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via 
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar ook een 
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast 
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Vergaderschema naar aanleiding van nieuwe werkwijze gemeenteraad.
• Beperkte verruiming APV-kader speelautomatenhallen Helmond.
• Notitie Gebundelde Uitkering 2017/ Plan van Aanpak verlagen uitgaven BUIG 
 2017.
• Opheffen gemeenschappelijke regeling Peel 6.1.
• Verordening Maatschappelijke ondersteuning Helmond 2018.
• Evaluatie (2017) en voorstel (2018 en verder) eigen bijdrage Wmo.

Daarnaast staan er enkele hamerstukken op de agenda. Dat zijn onderwerpen 
waar overeenstemming over is en waarover in principe niet gediscussieerd wordt. 

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

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

Rivierensingel  09-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3302971

Sectie O, 

perceelnummer 3272 

Egelantier 3 09-11-2017 uitbreiding woonhuis OLO 3302977

Broekstraat,  10-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3204521

Brandevoort-Liverdonk kavel L 36 

Suytboulevard- 10-11-2017 oprichten appartementengebouw OLO 3305353

Satijnstraat-Taftstraat   (28 huur en 18 koop) 

Vossenbeemd 107 10-11-2017 plaatsen hu-02t stellingen OLO 3305015

Brandevoort 24 10-11-2017 oprichten woning (wijziging) OLO 3305641

Vossenbeemd  11-11-2017 wijziging brandcompartimenten OLO 3307207

111-111A-111B-111C 

Aarle-Rixtelseweg 79 13-11-2017 vergroten woning OLO 3307533

St. Antoniusweg 10 10-11-2017 plaatsen 5 lichtmasten OLO 3306499

Zuid Koninginnewal  13-11-2017 plaatsen gevelreclame OLO 3308979

30A 

Liverdonk, Abendonk, 07-11-2017 oprichten woning OLO 3297107

Brandevoort, Kavel L 34 

Liverdonk,  15-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3311001

Goedhartdonk, kavel L 17 

Liverdonk kavel L 47 15-11-2017 oprichten woning OLO 3174871

Trompstraat nabij  15-11-2017 kappen boom OLO 3291289

hoek Banckertstraat 15-11-2017 kappen boom OLO 3291289

Korhoenderhof 7 15-11-2017 plaatsen veranda en vernieuwen dak berging OLO 3316199

Kortenaerstraat 23-25 14-11-2017 verbouwen winkel met bovenwoning naar  OLO 3313111

  3 appartementen 

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

Gasthuisstraat 13A 10-11-2017 wijzigen bestemming naar wonen OLO 3166097

Molenstraat 199 10-11-2017 maken uitweg OLO 3138183

Mommersdonk 2 13-11-2017 vergroten woning OLO 3205331

hoek Haringvlietpad/  14-11-2017 kappen boom OLO 3299677

Rivierensingel naast huisnr. 715 

Houtse Parallelweg  14-11-2017 kappen boom OLO 3299689

t.h.v. huisnr. 7 

Heibloemweg 16 14-11-2017 oprichten fietsenstalling OLO 3255493

Krommeweg  14-11-2017 kappen boom OLO 3299783

t.h.v. huisnr. 7 

Aarle-Rixtelseweg  14-11-2017 kappen 2 bomen OLO 3299715

t.h.v. huisnrs. 20 en 31 

Piet van Bokhovenpad 14-11-2017  kappen boom OLO 3299629

Brouwhuis 

Schootense Dreef 14-11-2017 kappen 2 bomen OLO 3299797

Jonker Karellaan 14-11-2017 kappen boom OLO 3299837

nabij Baroniehof 14-11-2017 kappen boom OLO 3299983

Heibloemweg 12A 14-11-2017 uitbreiding bedrijf met wasplaats OLO 3212541

Brempad 14-11-2017 kappen 3 bomen OLO 3300013

Leemkuilenweg en  14-11-2017 kappen 3 bomen OLO 3299959

Vogelenzang 

Oostdijk 14-11-2017 kappen boom OLO 3300321

Gerwenseweg 14-11-2017 kappen boom OLO 3299907

Schootenseweg 14-11-2017 kappen 3 bomen OLO 3299933

Zwanenbeemd t.h.v.  14-11-2017 kappen boom OLO 3299741

huisnr. 7 

Twijnsterhof  15-11-2017 plaatsen fietsenstalling OLO 3207887

(binnentuin) 

Stappenhoeve 2 15-11-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 3293081

Kerkstraat 41 /  15-11-2017 verbouwing pand OLO 2739057

Kamstraat 26 

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

Burgemeester van Houtlaan  strijdig gebruik OLO 3080731

10 t/m 18B 

Burgemeester van Houtlaan  melding brandveilig gebruik OLO 3080723

10 t/m 18B 

• 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



Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Oeral 18 13-11-2017      vergroten woning OLO 3298039

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist

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

winkelcentrum 09-11-2017 Kerst/oudejaars markt 2017-04263

Brouwhorst  (22 december 2017 t/m 2 januari 2018)

Markt 10-11-2017 Schaatsen in Helmond 2017-04293

  (20 december 2017 t/m 7 januari 2018) 

Stiphout 13-11-2017 Carnavalsoptocht (10 februari 2018) 2017-04358

Brouwhuis 14-11-2017 Carnavalsoptocht (12 februari 2018) 2017-04362

evenemententerrein 16-11-2017 Carnaval (4 t/m 13 februari 2018) 2017-04369

Eetcafé De Barrier

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

Dutch Plantin Gerstdijk 5 Verhogen productiecapaciteit.

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 22 november 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


