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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

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).

Wijzigingen in starterslening

De starterslening in Helmond is aangepast. Vanaf 1 april 2017 is de 
maximale starterslening voor woningen met stichtingskosten die maximaal 
€ 180.000 bedragen, verhoogd tot € 35.000. Voor woningen boven deze prijs 
blijft de maximale lening € 25.000. 

Vaak kan een starter, op basis van de hypotheeknormen, geen volledige 
hypotheek krijgen voor een woning. Met behulp van de starterslening kan het 
dan toch mogelijk zijn om op een verantwoorde manier dat beetje extra lenen 
om de gewenste woning te kopen. Het voordeel van de starterslening is, dat de 
starter de eerste drie jaar per saldo geen rente en aflossing betaalt. 

Heeft u belangstelling voor een starterslening? Kijk dan voor meer informatie en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/starterslening. U kunt uiteraard ook contact 
opnemen met een van de Helmondse hypotheekadviseurs.

Post overheid digitaal

Wilt u uw post van de overheid voortaan digitaal ontvangen? Dat kan met de 
berichtenbox van MijnOverheid. 

In uw persoonlijke berichtenbox ontvangt u berichten over bijvoorbeeld 
gemeentelijke aanslagen, uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van 
uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u 
zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Ervaar het zelf en meld u aan met uw 
DigiD op www.mijnoverheid.nl.

Bent u al aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke 
heffingen in uw inbox. Heeft u zich niet aangemeld bij MijnOverheid? 
Dan ontvangt u de aanslag per post. 

Aanvragen subsidie voor verwijderen asbestdaken

Heeft u een asbesthoudend dak dat u wilt verwijderen? Dan kunt u daar 
subsidie voor aanvragen. De landelijke ‘Subsidieregeling asbestdaken’ is 
bedoeld voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Deze maatregel moet 
gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. 

Slechte asbestdaken nu verwijderen
Is uw asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de 
gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde 
daken mogen niet tot 2024 blijven liggen. 

Meer informatie
Voor het aanvragen van subsidie kunt terecht op 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken. 
Meer informatie over bijvoorbeeld het inleveren van asbest en de gemeentelijke 
regels vindt u op www.helmond.nl. 

Bekendmakingen

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

Vechtstraat 34 13-07-2017 vergroten woning met erker (voorzijde) OLO 3079893

Terrein Havenpark 14-07-2017 plaatsen ontwerp-atelier OLO 3092089

Sneeuwheide 1 14-07-2017 plaatsen dakkapel OLO 3047595

Brandevoortse Dreef 14-07-2017 plaatsen reclame OLO 3093011

Zuiddijk 35 15-07-2017 renovatie bedrijfsruimte OLO 3094615

Geldropse Ventweg 4 18-07-2017 plaatsen woonunit OLO 3099277

Bezemheide (14) 18-07-2017 oprichten woning OLO 2958519

Markt 9 19-07-2017 vervangen gevelreclame OLO 3103915

Mahoniehoutstraat 46 16-07-2017 vestigen kapsalon OLO 3095645

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

Wolfstraat 178 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3032507

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

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan 

ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

N Struijk 19-09-1980

P Ramlal 06-07-1990

US Imankarijo 13-06-1990

AP Bajer 25-07-1986

J Pols 30-10-1991

GAM Verberne 17-03-1996

GML Windt 16-12-1989

R Zaeijen 19-02-1961

PM Zalewski 10-12-1980

K van Stiphout 30-06-1987

Gewijzigd Saneringsprogramma B-lijstwoningen gemeente Helmond
Op 18 juli 2017 hebben burgemeester en wethouders een gewijzigd ontwerpuitvoeringsbesluit 

Saneringsprogramma B-lijstwoningen gemeente Helmond  vastgesteld. Dit gewijzigd 

ontwerpbesluit heeft  met name betrekking op een formele toevoeging van 25 woningen, 

gelegen aan de Engelseweg en Hoogeindsestraat. Aangezien deze woningen al maatregelen 

krijgen in de vorm van raildempers en een geluidsscherm, zal dit gewijzigd besluit verder geen 

invloed hebben op de uitvoering van de maatregelen. 

Het ontwerpuitvoeringsbesluit is bedoeld voor woningen die in aanmerking kunnen komen 

voor geluidsisolerende maatregelen. Dit zijn woningen die gebouwd zijn voor 1987 en waarbij 

de geluidbelasting toentertijd was bepaald tussen 60 en 65 dB(A). Door het treffen van 

geluidsisolatie aan woningen, vermindert de geluidsoverlast door wegverkeer. De woningen 

die eventueel in aanmerking komen voor geluidsisolatie kunt u vinden op 

www.helmond.nl/geluid.  

Staat u op de lijst?

De gemeente Helmond heeft subsidie van het Rijk gekregen voor het nemen van maatregelen 

om geluidsoverlast te verminderen. De bewoners van de woningen die op de lijst staan en 

waarbij bepaald is dat de geluidbelasting 61 of meer bedraagt worden per brief gevraagd of zij 

willen meewerken aan een akoestisch onderzoek om te bepalen óf en zo ja, welke maatregelen 

voor hun woning nodig zijn. 

Zienswijze

De stukken zijn vanaf 27 juli 2017 tot en met 13 september 2017 voor eenieder te bekijken 

op www.helmond.nl/geluid. Bent u niet in de gelegenheid deze documenten via de website 

te bekijken? U kunt de stukken ook op afspraak inzien. Tot en met 13 september 2017 

kunnen zienswijzen worden ingediend. Wilt u schriftelijk een zienswijze indienen? Dan 

kunt u dit sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Ook per e-mail kan een zienswijze worden ingediend. Dit kunt u 

sturen naar het volgende e-mailadres: gemeente@helmond.nl onder vermelding “zienswijze 

Saneringsprogramma B-lijstwoningen gemeente Helmond.” U krijgt dan een bevestiging van 

de door u gestuurde mail. 

Wilt u een afspraak maken om de stukken te bekijken en/of mondeling een zienswijze indienen 

of heeft u een vraag? Neem dan contact op via telefoonnummer (0492) 845 891 of e-mail 

K.Aquina@helmond.nl (mevrouw Karin Aquina).

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 26 juli 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.

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

Elandlaan 38 17-07-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3040173

Limburghof 10 17-07-2017 oprichten berging OLO 3028581

Brandevoortse Dreef 103 17-07-2017 oprichten tankstation OLO 2991255

Haaghout 14 18-07-2017 plaatsen hekwerk OLO 3066927

Oude Huys 39 19-07-2017 vergroten woning, oprichten berging en OLO 3056185

  overdekt terras

Brandevoort 23 19-07-2017 maken uitweg OLO 3006549

Kasteel-Traverse  20-07-2017 kantoor ombouwen naar OLO 2979951

96A t/m 96H, 96J en 96K  54 wooneenheden

98A t/m 98H, 98J t/m 98M

100A t/m 100H, 100J t/m 100M

102A t/m 102H, 102J en 102K, 104A t/m 104H, 104J en 104K

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “Zuidende 25-31”

Burgemeester en wethouders van Helmond 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 de omgevingsvergunning van “Zuidende 25-31”. Deze waarden zijn: maximaal 63 

dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van het Zuidende en maximaal 51 dB ten gevolge 

van de Kasteel-Traverse.

Inzage plan

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 27 juli 2017 

gedurende zes weken (t/m 6 september 2017) voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans 

Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt 

uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen

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 Zuidende 25-31. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag 

tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen naar telefoonnummer 

14 0492.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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).

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

Restaurant Blue Markt 211 Het oprichten van een restaurant

Haptaria Piet Heinstraat 46 Het veranderen van de indeling van het bedrijf

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

Abendonk 32 22-05-2017 oprichten woning (kavel l12) OLO 2813270

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 over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRKP
Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend 

dat per 1 september 2017 op eigen verzoek van de houder onderstaand kinderdagverblijf zal 

worden verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

Naam Adres LRKP-nummer Reden

Spring, De Boomhut  Sprengersstraat 1 150048993 De buitenschoolse opvang is

(BSO in basisschool de Lindt)   verhuisd naar Gasthuisstraat 15


