
Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

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

Korting met collectieve aanvullende verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering 
hebben. Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, 
het ziekenhuis of de apotheek. Heeft u een minimum inkomen en 
zorgkosten die de basisverzekering niet vergoedt? Maak dan gebruik van 
de collectieve aanvullende verzekering (CAV). U krijgt dan korting op uw 
verzekeringspremie en een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. 
U kunt kiezen uit verschillende pakketten. 

Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. 
Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks 
aanmelden van oktober tot 15 december.

Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van 
 het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het Zorginstituut Nederland.

Aanvragen?
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? Meld u dan 
rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier aanmelden 
werkt het snelst. Heeft u geen internet en is er niemand die u kan helpen, dan 
kunt u een afspraak maken bij de CZ-winkel. Ook kunt u terecht bij de afdeling 
Sociaal Domein van de gemeente. Dat kan tot 15 december op werkdagen tussen 
13.00 en 15.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

CZ-winkel
Molenstraat 223
088 555 7777

Gemeente Helmond, Sociaal Domein
Zandstraat 94, Helmond 
14 0492 (menukeuze 2)

Meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering vindt u 
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Laag inkomen en hoge medische kosten? Stap over op de gemeentelijke collectieve verzekering bij CZ. Regel het voor 15 december 2017!

Meer informatie: www.helmond.nl of www.gezondverzekerd.nl. Of bel met de gemeente via 14 0492.
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In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u als het nodig is in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

14 december spreekuur bij ‘t Brandpunt
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 14 december van 19.30 tot 20.30 
uur in wijkhuis ’t Brandpunt (Biezenlaan 29). Met wethouder Van der Zanden 
kunt u in gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, 
onderwijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder 
De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht 
werken en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.

Aanmelden tot 6 december
U kunt zich tot en met 6 december aanmelden voor het spreekuur. 
Wethouder Van der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij Jolanda Benders,via 
j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151. Spreekuur wethouder De Vries: 
aanmelden bij Tanja Geelen via t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. 
Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven). Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder 
Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met 
wethouder Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: 
l.daub@helmond.nl of 0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar 
een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via 
mevrouw Daub.

De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in te dienen, bezwaar aan te 
tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. Daarvoor biedt de gemeente 
andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u daarover meer.

Nieuwe ophaaldata papiercontainer

Sinds mei van dit jaar zamelen we het oud papier in Helmond in met een 
papiercontainer. Hiervoor zijn destijds nieuwe routes gemaakt met nieuwe 
ophaaldagen. Na een aantal maanden heeft de gemeente deze geëvalueerd 
en is gebleken dat de routes nog efficiënter ingedeeld kunnen worden. 

Dat betekent dat voor een klein deel van de huishoudens de ophaaldata van hun 
papiercontainer veranderen vanaf januari. Zij krijgen hier een brief over.

Alle ophaaldagen op een rijtje?
Bent u benieuwd of dit ook voor u geldt? Of wilt u weten wanneer de 
verschillende soorten afval bij u worden opgehaald? Ga dan naar 
www.deafvalapp.nl. Daar kunt u uw postcode en huisnummer invoeren en ziet 
u precies wanneer en waar u uw afval kunt aanbieden. De nieuwe ophaaldata 
vanaf januari zijn hier ook al in verwerkt. Daarnaast kunt u “DeAfvalApp” in de 
Appstore of Playstore downloaden voor op uw smartphone of tablet.

Vragen of hulp nodig?
Heeft u geen internet en wilt u graag een overzicht van de ophaaldagen? 
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 
14 0492. Zij kunnen uw persoonlijke afvalkalender per post opsturen.
Ook voor andere vragen kunt u hier terecht. 



• 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

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.

Werkzaamheden fietspad Rivierensingel 

Op maandag 27 november zijn werkzaamheden gestart aan het fietspad 
Rivierensingel tussen de rotonde Vossenbeemd en het viaduct Deurneseweg. 
Voor deze werkzaamheden is het fietspad afgesloten. Fietsers worden 
omgeleid met een omleidingsroute. De werkzaamheden duren ongeveer drie 
weken.

De werkzaamheden bestaan uit het verleggen van het fietspad en het rooien 
van bomen. De twee bomenrijen langs het fietspad zorgen voor ernstige 
wortelopdruk. Om dit probleem op te lossen wordt de bomenrij aan de kant 
van het volkstuinencomplex gerooid. Het fietspad wordt opgebroken en schuift 
twee meter op. De bomenrij aan de zijde van de weg blijft gehandhaafd en 
krijgt door het verleggen van het fietspad meer ruimte en daardoor betere 
groeiomstandigheden. 

Blijf op de hoogte met overheid.nl

Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben 
op uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl. 

Daarop staan alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen 
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Bijvoorbeeld bestemmingsplannen en 
plaatselijke regelgeving. U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de 
e-mailservice. U geeft uw postcode op en ontvangt automatisch besluiten en 
andere berichten over uw straat of buurt. Aanmelden kan via 
https://zoek.overheid.nl/

Bekendmakingen

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

Mierloseweg 35 20-11-2017 wijzigen bestemming 

Kromme Haagdijk 30A 20-11-2017 vergroten woning OLO 3323097

damwand tegen Traverse, 20-11-2017 plaatsen muur ter afwerking damwand OLO 3322863

sectie G, perceelnummer 1691 

Gerstdijk 14 20-11-2017 plaatsen overkapping tussen OLO 3309839

  bestaande hallen

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

Trompstraat nabij 17-11-2017 kappen boom OLO 3291289

hoek Banckertstraat

Hazelaar 4 20-11-2017 uitbreiding Bed & Breakfast OLO 3258039

Laathoeve 1 20-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3252665

Pastoor v.d. Venstraat 18 20-11-2017 oprichten garage met overkapping OLO 3296781

de Hoefkens 18  21-11-2017 oprichten bedrijfshal OLO 3232885

Lobbenhoeve 4 21-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3118027

Heijdendonk 13 - kavel LC6 22-11-2017 oprichten garage OLO 3290921

Weyerweg 29 22-11-2017 oprichten loods OLO 2874411

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het College van burgemeester en wethouders van Helmond maakt bekend dat een melding is 

ontvangen van een voornemen de bodem te saneren, dan wel handelingen te verrichten ten 

gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

Locatie: Torenstraat 46 (locatiecode AA079400162)

Melder: Spectrum HSE Technology

Datum ontvangst: 16 november 2017

Ingediende evenementenvergunningen (1)
locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Automotive Campus 14-11-2017  Truckersday (10 juni 2018) 2017-04407

Mierlo-Hout 19-11-2017 Carnavalsoptocht (10 februari 2018) 2017-04408

Mierlo-Hout 19-11-2017 Helmondse Lichtjes Parade (17 maart 2018) 2017-04410

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

recreatieplas Berkendonk 17-11-2017  Nieuwjaarsduik Helmond (1 januari 2018) 2017-02729

winkelcentrum Brouwhorst 23-11-2017  Kerst/oudejaars markt 2017-04263

  (22 december 2017 t/m 2 januari 2018)

Aanwijzingsbesluit DAEB Helmond Marketing (2)
De raad van de gemeente Helmond heeft op 26 september 2017 besloten aan te wijzen als 

Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), activiteiten, als zodanig aangeduid in de 

jaarlijkse subsidieverleningsbeschikking aan de Stichting Helmond Marketing, waarbij zij 

compensatie ontvangt voor de volgende diensten:

• merkontwikkeling/merkbewaking

• promotie/productontwikkeling

• stimuleren/ondersteunen initiatieven

• onderzoeken/monitoren effecten en resultaten van inspanningen

Het gehele besluit is op vrijdag 16 november 2017 gepubliceerd in het Gemeenteblad, en is in 

te zien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-201422.html.

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Aan de zuidzijde van de Sprengersstraat, tussen de Van der Weidenstraat en Kuijpersstraat, en 

aan de noordzijde van de Sprengersstraat, nabij het kruispunt met de Van der Weidenstraat, 

een verbod tot stilstaan in te stellen. 

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met de heer N. Luijten, tel. 0492 - 58 76 05.

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

AA Richardson 13-06-1979

WJ Swiers 28-07-1983

SM Boukchouch 06-12-1990

RAH Waterkamp 09-05-1979

HJG Rhoe 06-07-1982

S Rottjers 07-08-1993

M Belkhiri 22-02-1968

D Yilmaz 25-05-1978

NAJ Schouten 16-12-1988

OL Aghedo 29-05-1964

A Bouhafa 27-03-1990

SRG Molina 10-07-1985

AA Sarkol 09-04-1961

JWE van de Vossenberg 06-10-1990

JMH Smits 09-10-1985

SEJ Ignacio 31-08-1990

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, 5700 AZ 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 29 november 2017
Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen




