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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

Mantelzorgers in het zonnetje
Mantelzorgers van alle leeftijden worden in het zonnetje gezet voor hun 
inzet voor hulpbehoevende inwoners uit onze stad. De gemeente Helmond 
start daarvoor in september een waarderingsactie, in samenwerking met het 
Steunpunt Mantelzorg. Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond 
(ook als u buiten Helmond woont) die langdurig ziek is of een beperking 
heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen.

Volwassen mantelzorgers kunnen kiezen uit een cadeaubon ter waarde van € 70,- 
of een geldbedrag. Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) krijgen een cadeaubon ter 
waarde van € 40,-.

Aanvragen
Op 20 september en 11 oktober staat er een speciale uitknipbon op de 
gemeentepagina’s in De Traverse en De Loop. Daarmee kunt u als mantelzorger 
een cadeaubon of geldbedrag aanvragen. Hou deze data dus goed in de gaten!.

U hoeft niet te wachten op deze publicaties, want op 1 september staan de 
formulieren op de website van de LEVGroep. De formulieren kunt u downloaden 
en opsturen naar de LEVGroep. Papieren exemplaren liggen vanaf die datum bij 
de receptie van LEVGroep.

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor onder andere 
informatie, voorlichting, advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding en 
emotionele steun. Daarnaast organiseert het Steunpunt het Mantelzorgcafé. 

Meer informatie over het steunpunt en de mantelzorgactie vindt u op 
www.levgroep.nl (pagina Helmond).

Werkzaamheden Brandevoortsedreef
Op dinsdag 29 en woensdag 30 augustus vinden er werkzaamheden plaats 
aan de openbare verlichting van de Brandevoortsedreef. Hierdoor zal de 
Brandevoortsedreef in twee fases afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. 
De afsluitingen vinden plaats buiten de spits, tussen 9.00 uur en 16.00 uur.  

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van armaturen van de openbare 
verlichting door nieuwe led-armaturen. Ook worden er sensoren aangebracht 
om de verlichting dynamisch te maken. De eerste afsluiting op 29 augustus 
betreft de afsluiting van de richting noord naar zuid, vanaf de Europaweg richting 
Brandevoort. Op 30 augustus wordt de richting zuid naar noord afgesloten, 
vanaf Brandevoort naar de Europaweg. Op beide dagen is er een omleidingsroute 
ingesteld over de Voort en Neervoortsedreef. 

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket
Marktstraat 1 11-08-2017 plaatsen reclame OLO 3143945
Itterestraat 84 14-08-2017 vergroten woning OLO 3146925
Liverdonk, kavel L3A 15-08-2017 oprichten woning (kavel l3a) OLO 3146733

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

Marktstraat 1 15-08-2017  plaatsen reclame OLO 3143945

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

Zuiddijk 35 16-08-2017 renovatie bedrijfsruimte OLO 3094615

Gerwenseweg 62 16-08-2017 vergroten woning OLO 2928477

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

Vechtstraat 34 16-08-2017  vergroten woning met erker (voorzijde) OLO 3079893

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

De Waart 14 t/m 42, 10-05-2017 isoleren en aanpassen 37 woningen OLO 2967475

46, 50 t/m 56, 60 t/m 74, 

88 t/m 92, 96, 98, 45, 47, 

Waartplein 16,17, complex 135

Truienhoeve 2 28-06-2017 oprichten 21 multifunctionele  OLO 3059033

  huurwoningen en 6 koopwoningen 

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.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). Burgemeester 

en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen 

in de BRP “vertrek met onbekende bestemming” Dit betekent dat zij daardoor formeel 

niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor 

overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

MGH van den Heuvel 14-03-1996

ACM Senden 27-05-1960

T van den Bogaard 16-03-1956

TNAF Prinsen 30-08-1994

Zegers AL 14-04-1951

M Venrooij 20-05-1967

CAH van de Lisdonk 11-05-1959

EV Aslan 04-09-1996

PF Kramer 06-11-1950

R Arntz 04-07-1997

CHWF Krikke 08-07-1989

M. van de Weyer 29-04-1976

NEAA Haazen 10-03-1983

ITG Malinka 29-03-1972

TA van den Heuvel 19-04-1979

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

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 23 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.


