
• 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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 5 september 2017, 
19 september 2017. De 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.

Bekendmakingen

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

Bosselaan 18 17-08-2017 wijzigen berging, plaatsen overkapping 2017-X0811

Aarle-Rixtelseweg 79 22-08-2017 maken uitweg OLO 3152893

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

Panovenweg 25 17-08-2017 afwijken bestemmingsplan voor vestigen 

onderwijsinstelling OLO 3067739

Brandevoort 24 17-08-2017 oprichten woning OLO 2962093

van Stolberglaan 2 17-08-2017 oprichten tuinhuis OLO 3030055

Lungendonk 21 18-08-2017 plaatsen CDU+ (3 prefab betonnen gebouwen) OLO 

3139005

Molenstraat 97 23-08-2017 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 3062605

Sneeuwheide 1 23-08-2017 plaatsen dakkapel OLO 3047595

Bruhezerweg 11 23-08-2017 veranderen woning OLO 2853039

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

Trompstraat 40 24-08-2017  plaatsen dakkapel (achtergevel) OLO 3070461

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Geldropseweg 43 31-08-2017 bouwwerk brandveilig gebruiken OLO 2969607

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.

Zienswijze

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 30 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.

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs verloren?

Bent u tijdens uw vakantie uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
kwijtgeraakt? Om fraude te voorkomen is het belangrijk dat u een vermist 
reisdocument zo snel mogelijk laat opnemen in de (inter)nationale registers 
als ‘ongeldig’. Aangifte doen bij de politie is niet nodig. U kunt direct naar 
de Stadswinkel om melding te maken van uw vermiste document én u kunt 
meteen een nieuw document aanvragen. Maak wel eerst even een afspraak 
via www.helmond.nl of via telefoon 14 0492.

Geen vermissingskosten
Voorheen werden er bij de vermissing van een reisdocument of rijbewijs extra 
kosten in rekening gebracht bij het aanvragen van een nieuw document. 
Deze vermissingskosten hoeft u tegenwoordig niet meer te betalen. U betaalt 
dus het normale tarief voor een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. De bedragen kunt 
u vinden op www.helmond.nl.

Controle op fraude
Bij het invullen van de verklaring dat het paspoort, de ID-kaart of het rijbewijs 
vermist is, controleert een medewerker van de gemeente of de verklaring die 
daaraan gegeven wordt betrouwbaar is. Als er een vermoeden bestaat van 
fraude, wordt alsnog de politie ingeschakeld. Er is dus nog steeds controle op 
fraude met reisdocumenten.
 
Risico van identiteitsfraude
Het blijft belangrijk dat u zorgvuldig met uw paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart omgaat. De gevolgen van verlies of diefstal kunnen aanzienlijk 
zijn. Als mensen met verkeerde bedoelingen het document in handen krijgen, 
kunnen zij daarmee identiteitsfraude plegen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een 
lening of telefoonabonnement afsluiten op úw naam. Het gevolg is dan dat niet 
de fraudeur, maar u de rekening ontvangt. Jaarlijks zijn ongeveer 600.000 mensen 
in Nederland het slachtoffer van identiteitsfraude.

Signaleringslijst ministerie
Personen die regelmatig hun reisdocument verliezen, kunnen op een 
signaleringslijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
terechtkomen. Het gevolg is dan dat u een tijdlang niet meer in aanmerking komt 
voor een nieuw paspoort en alleen een identiteitskaart kunt krijgen. Daardoor is 
het dan een tijd niet mogelijk om naar landen buiten Europa te reizen.



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

Meld een jeugdheld!

De gemeente Helmond heeft een nieuwe gemeentelijke onderscheiding, 
het Jeugdlintje. Jongeren tussen 6 en 18 jaar die iets heel bijzonders hebben 
gedaan voor de stad of (één van) haar inwoners komen in aanmerking voor 
deze onderscheiding. 

Helmond wil kinderen en jongeren stimuleren om zich belangeloos in te zetten 
voor de samenleving. En daarnaast haar waardering uiten voor kinderen en 
jongeren die hun maatschappelijke inzet tonen. Dat wil de gemeente graag 
ondersteunen met een jeugdlintje. Dat gebeurt in 2017 voor de eerste keer. 
De burgemeester reikt de eerste Jeugdlintjes uit op 20 november, de 
Internationale dag van de Rechten van het Kind. De onderscheiding bestaat uit 
een oorkonde en kledingpin. 

Bijzondere prestatie
Bij een bijzondere prestatie kan worden gedacht aan:

• vrijwilligerswerk op een breed terrein
• het breed bespreekbaar maken van maatschappelijk relevante onderwerpen
 zoals zinloos geweld, roken, pesten en alcohol
• het organiseren van een goed doel
• langdurige hulp geven aan familieleden, ouderen of zieken

In de beoordeling wordt rekening gehouden met de leeftijd, de mate van 
vrijwilligheid en hoe lang de inzet heeft geduurd. Ook de bijzonderheid en 
uitstraling van de verdienste tellen mee. 

Meld een jeugdheld!
Kent u een jongere tussen 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie heeft verricht 
en die volgens u in aanmerking komt? Kijk dan op www.helmond.nl/jeugdlintje 
voor meer informatie en voor een aanmeldformulier. Aanmeldingen voor de 
jeugdlintjes van 2017 moeten voor 20 september zijn ingediend.

Bijeenkomst werkwijze aanvragen 
evenementensubsidies
Wilt u in 2018 een evenement organiseren? Of bent u een 
evenementenorganisator? Op maandagavond 4 september om 19.30 uur 
organiseert de gemeente een bijeenkomst over de (vernieuwde) werkwijze 
voor het aanvragen van evenementensubsidies. 

Vernieuwde werkwijze 
Wilt u een evenement organiseren, dan kunt u onder voorwaarden in 
aanmerking komen voor een subsidiebijdrage. De gemeente Helmond hanteert 
hierbij een transparante werkwijze. Deze houdt in dat u voor 1 december uw 
subsidieaanvraag indient. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt de 
aanvragen en adviseert het college over de subsidieverlening. Het college neemt 
vervolgens binnen 8 weken een besluit. De bestaande werkwijze zal op een 
beperkt aantal punten wijzigen. Hierover wil de gemeente graag in gesprek met 
de evenementenorganisatoren.  

Meepraten?
Bent u een evenementenorganisator en wilt u hierover meepraten, dan bent u 
van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in Be-
stuurscentrum Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond. Aanmelden 
kan via t.van.horne@helmond.nl. Informatie over de huidige werkwijze kunt u 
vinden op www.helmond.nl/ondernemen. 

Wegwerkzaamheden Maaslaan 

Op maandag 4 september start de gemeente Helmond met 
wegwerkzaamheden aan de Maaslaan. Het werk is verdeeld in zes fases. Per 
fase is een deel van de Maaslaan afgesloten. De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot eind februari 2018.

De werkzaamheden bestaan uit onderhoudsmaatregelen, asfaltering en het 
aanbrengen van verkeersremmende maatregelen in de vorm van plateau’s en 
drempels. Trottoirs worden herbestraat en bestaande parkeerplaatsen worden 
heringedeeld. Binnen het totale plan komen er een aantal extra parkeerplaatsen 
bij. Aansluitend worden in het voorjaar beplanting en bomen aangeplant.

Controle hondenbelasting
De jaarlijkse hondencontroles vinden weer plaats. De controle is bedoeld om 
te onderzoeken of de hond is aangemeld voor de hondenbelasting.

Iedereen die een hond heeft, dient hondenbelasting te betalen. De houder van 
één of meerdere honden is wettelijk verplicht om deze aan te melden bij de 
gemeente. Van het geld dat de gemeente binnen krijgt van de hondenbelasting, 
worden onder meer de honden uitlaatplaatsen aangelegd en onderhouden, 
bordjes geplaatst en rijden er poepzuigers.

Controles door Stadswacht
Evenals vorig jaar jaren voert de Stadswacht  in uniform de huis-aan-huis 
controles uit. Ze bellen aan en stellen enkele vragen om te controleren of iemand 
een hond heeft. Als mensen niet thuis zijn beoordeelt de controleur ter plaatse of 
er een hond aanwezig is. Vermoedt de controleur dat het zo is, dan laat hij of zij 
een informatiebrief met een aanmeldingsformulier achter in de brievenbus. 
Men kan dit invullen en opsturen naar de gemeente. 

Honden kan men ook online aanmelden. Ga hiervoor naar 
www.helmond.nl/digitaalloket . Via een beveiligde internetomgeving kan men de 
hond aanmelden. Hiervoor is wel een DigiD-inlogcode nodig.
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Kijk voor meer informatie op 

helmond.nl/jeugdlintje Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen


