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• 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

Geld verdienen door duurzaamheid? 
Kom op 12 oktober naar de Duurzaamheidsavond 

Donderdag 12 oktober 2017 
slaan Helmondse organisaties 
de handen ineen tijdens de 
Duurzaamheidsconferentie 
Alle Lichten op Groen. 
Speciaal voor inwoners van 
Helmond is er ’s avonds de 
Duurzaamheidsavond. Bent 
u benieuwd naar advies en 
tips over het duurzamer 
maken van uw huis? Kom 
dan op 12 oktober naar de 
duurzaamheidsavond in het 
Energiehuis in Helmond. 

De meeste mensen denken dat het duurzamer maken van hun huis 
ingewikkeld is en bovendien veel geld kost. Ook heeft duurzaamheid soms een 
‘geitenwollensokkenimago’. Onterecht. Want een duurzamer huis is ook in kleine 
stappen te realiseren. Begin maar eens met ledlampen, tochtstrips en apparaten 
met een energielabel A. U kunt het natuurlijk ook groots aanpakken met het 
plaatsen van zonnepanelen of extra isolatie van het huis. En nee, dat hoeft niet 
per se te leiden tot een lege portemonnee. Integendeel. Er zijn subsidies mogelijk 
of korting doordat de hele straat meedoet. Hoe slimmer u het aanpakt, hoe meer 
geld u bespaart. Duurzaamheid levert u iets op! En intussen wordt Helmond 
steeds duurzamer. 

Duurzaamheidsavond
Donderdag 12 oktober, 19.30 - 21.30 uur
Energiehuis Helmond, Torenstraat 3, Helmond

Programma:
19.15u: Inloop
19.30u:  Welkom & uitleg programma
19.45u:  Presentatie Harold van de Ven,architect & duurzaamheidsfan
20.45u:  Inspiratie, tips & advies: rondje door het Energiehuis 
21.30u:  Afsluiting

Meld je aan
Wilt u aanwezig zijn? Stuur een mailtje naar info@allelichtenopgroen.nl met uw 
naam en met hoeveel personen u komt. 

Duurzaamheidsconferentie 
Op dezelfde dag slaan Helmondse organisaties al de handen ineen tijdens de 
duurzaamheids-conferentie Alle Lichten op Groen. Tijdens deze conferentie 
wordt de Helmondse klimaatbegroting gepresenteerd. Deze begroting beschrijft 
hoe het staat met de realisatie van de duurzame ambities. Waar staan we op 
de weg naar een klimaatneutraal Helmond? Daarnaast worden belangrijke 
stappen gezet in de energietransitie. Tijdens de conferentie worden concrete 
plannen gepresenteerd en bestendigd om de energietransitie daadwerkelijk vorm 
en inhoud te geven. Ook vertellen ervaringsdeskundigen over hun wereld van 
verduurzaming.

5 wildcards 
Er zijn 5 wildcards beschikbaar voor inwoners met een groen hart. Wilt u ook bij 
de duurzaamheidsconferentie aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar 
info@allelichtenopgroen.nl met een korte toelichting waarom u bij de conferentie 
wilt zijn. 

Meer informatie 
Meer informatie over duurzaamheid en energie besparen en over de 
duurzaamheidsconferentie vindt u op www.allelichtenopgroen.nl en 
www.energiehuishelmond.nl. 

Evenementensubsidie in 2018? 
Dien uw aanvraag voor 1 december 2017 in

Organiseert u in 2018 een evenement en wilt u daarvoor een 
evenementensubsidie bij de gemeente aanvragen? Zorg dan dat u voor 
1 december 2017 een subsidieaanvraag indient.

U kunt de aanvraag ook later indienen (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan 
het evenement). Dan bestaat echter wel de kans dat het beschikbare budget is 
verdeeld en er voor uw evenement geen geld meer beschikbaar is.

Aanvraag en projectplan
Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Vul dan het aanvraagformulier in. 
Dat vindt u op www.helmond.nl/subsidies. Daar leest u ook meer over de 
voorwaarden waaraan u moet voldoen. Daarnaast vraagt de gemeente u om 
een projectplan. Het projectplan is vormvrij, maar bevat wel een aantal vaste 
onderdelen, zoals een begroting.

Beoordeling evenement
Om te kunnen bepalen of een evenement subsidie ontvangt en hoe 
hoog de bijdrage wordt, heeft de gemeente in afstemming met diverse 
evenementenorganisatoren een beoordelingskader ontwikkeld. 
Dat beoordelingskader werkt op basis van een puntensysteem. Hoe meer punten 
een evenement scoort hoe hoger de subsidiebijdrage kan zijn.

Adviescommissie
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag en 
adviseert het College van burgemeester en wethouders hierover. 
De adviescommissie bestaat uit de Adviesraad Cultuur, Helmond Marketing/
Centrummanagement, Eindhoven 365/247 en Gemeente Helmond.
Het college beslist uiteindelijk of de subsidie wel of niet wordt toegekend.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het aanvragen van een evenementensubsidie en hoe 
deze wordt beoordeeld? Kijk dan op www.helmond.nl/subsidies.

Gratis compost bij milieustraat

In oktober is het weer compostmaand. Dat betekent dat u deze hele maand 
gratis compost kunt ophalen bij de milieustraat. Dat mag u zelf inladen, dus 
vergeet uw schop niet mee te nemen. U mag tot één volle aanhangwagen 
per keer meenemen. 

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem 
herstelt. In Nederland wordt in totaal ongeveer 1,3 miljoen ton GFT-afval 
per jaar ingezameld. Dat wordt verwerkt naar compost en zo worden 
afvalverwerkingskosten en het milieu bespaard. 

De milieustraat bevindt zich op Gerstdijk 1 in Helmond. De openingstijden zijn: 
maandag tot en met vrijdag 13.00 - 17.00 uur en zaterdag 8.30 - 16.00 uur.

Werkzaamheden Julianabrug

Op zondag 8 oktober vinden er werkzaamheden plaats aan de Julianabrug. 
Hierdoor zal de brug in beide richtingen afgesloten zijn voor doorgaand 
verkeer van 08.00 tot 17.00 uur.

Het verkeer wordt als volgt omgeleid:
• westzijde via Julianalaan, Jan van Brabantlaan, Boerhavelaan en Europaweg
• oostzijde via Uiverlaan, Wethouder Ebbenlaan, Wethouder van Wellaan en 
 Deurneseweg
Ter plaatse zijn omleidingsroutes aangegeven.



• 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

Brengt u de gezondheid van kinderen mee in beeld?

GGD Brabant-Zuidoost voert dit najaar een grootschalig onderzoek uit 
naar de gezondheid van kinderen van 0 t/m 11 jaar. Ook ouders/verzorgers 
van de gemeente Helmond kunnen vanaf 28 september een uitnodiging 
voor de ‘Jeugdmonitor 2017’ ontvangen. In de hele regio Zuidoost-Brabant 
ontvangen bijna 26.000 ouders/verzorgers de vragenlijst. Dit is een 
steekproef van alle 0- t/m 11-jarige kinderen. 

Doel van het onderzoek
De vragenlijst gaat onder andere over gezondheid, leefomgeving en het welzijn 
van kinderen. GGD Brabant-Zuidoost voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit 
in opdracht van de gemeente. Met de resultaten kan de gemeente haar lokaal 
( jeugd)beleid en activiteiten beter aanpassen op de behoefte van de inwoners. 
Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de gemeente weet wat er speelt. Als 
extra stimulans om mee te doen verloot de GGD twee kinderfietsen onder alle 
invullers. Daarnaast maken online invullers kans op een cadeaubon van € 15. 

Privacy
Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. 
Dit is onder andere in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaald. Er zijn 
verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te 
beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische 
doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot 
de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit 
te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de 
vragenlijst zijn ingevuld.

Vanaf 28 september kunt u een uitnodiging voor de ‘Jeugdmonitor 2017’ 
ontvangen. Doet u ook mee?

400 bladkorven vanaf eind oktober

Vanaf eind oktober staan er 400 bladkorven verspreid door Helmond. 
Daarnaast zet de gemeente extra mensen met veegmachines en bladblazers 
in. U kunt helpen overlast in uw buurt te voorkomen door bladafval (geen 
takken of GFT) in de bladkorven te deponeren.

De bladkorven blijven, afhankelijk van de bladval, tot ongeveer eind december 
staan. Elke week worden ze minimaal één keer geleegd. Bij het plaatsen van 
de bladkorven wordt gekeken naar de verspreiding binnen de stad en naar het 
aantal bomen in de buurt. Heeft u een tip voor een betere locatie? Dan kunt u 
dit doorgeven aan het Klant Contact Centrum via 14 0492. Ook voor schade aan 
bladkorven en andere vragen kunt u daar terecht.

Hooravond over begroting 2018

Op woensdag 25 oktober organiseert de Helmondse gemeenteraad 
een hooravond. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op 
persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening geven over de 
Programmabegroting voor 2018 van de gemeente. De hooravond vindt 
plaats in de raadzaal in bestuurscentrum Boscotondo en begint om 19.30 
uur.

In de Programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. 
De begroting bestaat uit een aantal programma’s, bijvoorbeeld werk en inkomen, 
cultuur en verkeer en mobiliteit. Per programma ligt vast wat de belangrijkste 
resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. 
Daarnaast is bepaald hoeveel geld het programma mag kosten. Informatie over 
de Programmabegroting vindt u op www.helmond.nl/begroting2018. 

Uw mening telt
De behandeling van de Voorjaarsnota (in juni) en de Programmabegroting (in 
november) zijn twee van de belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad 
in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk bepaald waaraan het 
gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment 
voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en instellingen van onze 
stad. Iedereen moet zijn mening kunnen geven over de voorgestelde keuzes. 
Daarom kunnen inwoners van Helmond hun mening over de voorstellen in de 
Programmabegroting delen met de gemeenteraad. 

Meepraten
Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de 
begroting staan, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de 
griffie van de gemeente Helmond via raadsgriffie@helmond.nl.

Spelregels
Er geldt een aantal spelregels: 
• Aanmelden kan tot vrijdag 20 oktober, 16.00 uur.
• U dient in uw mailtje aan te geven: uw naam en telefoonnummer, het 
 onderwerp waarover u wilt spreken en eventueel namens welke organisatie.
• Het onderwerp dat u wilt bespreken, dient betrekking te hebben op de 
 gemeentebegroting voor 2018 Is dat niet het geval? Dan krijgt u helaas geen 
 spreektijd.
• De maximale spreektijd bedraagt 5 minuten.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 9 oktober, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Kennismaking Adviesraad sociaal domein
2. Toelichting financiën Jeugd en Wmo
3. Inzet extra jongerencoaches op jongeren die buiten beeld zijn en op preventie 
 ter voorkoming van uit beeld raken

Commissie Omgeving
Dinsdag 10 oktober, 19.00 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Sport- en (be)leefcampus de Braak 
2. Zwembad
3. Bestemmingsplan uitbreiding tennispark Carolus

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 12 oktober, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Zienswijze begrotingswijziging gemeentelijke bijdrage algemene middelen 
 Senzer 2017 i.v.m. uitvoering Participatiewet
2. Principekeuze voor aanleg glasvezelnetwerk in Helmond

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

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

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.

Bekendmakingen

RECTIFICATIE Milieu (1)
Op 27 september is bekendgemaakt dat onderstaande melding in het kader van het Besluit 

mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen. Dit is niet het geval. Hieronder een 

rectificatie van het bericht met de juiste informatie.

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

356 Custom Restoring 2e Indumaweg 6b Het oprichten van een bedrijf voor het restaureren

  van klassiek auto’s.

Legro Beheer BV, Gerstdijk 14 Het oprichten van een inrichting voor de productie 

  van kokosproducten, de productie van perliet en 

  het maken van betonmortel.

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

Bakelsedijk 70 21-09-2017 vergroten woning op 1e verdieping OLO 3211291

Engelseweg 208 21-09-2017 vernieuwen reclamezuil OLO 3210465

Steenweg 24 21-09-2017 wijzigen winkel in restaurant OLO 3211159

Hollandhof t.h.v.huisnr. 32 20-09-2017 kappen 1 boom (berk) OLO 3208449

Heibloemweg 12A 23-09-2017 nieuwbouw wasstraat OLO 3212541

Markt 1 22-09-2017 wijzigen gevel OLO 3213201

Brand kavel 68A 25-09-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3215603

Dr. Dreeslaan kavel 19 27-09-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3219211

Twijnsterhof (binnentuin) 25-09-2017 plaatsen fietsenstalling OLO 3207887

Kaldersedijk, kavel U 5064 27-09-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 2998561

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

Aarle-Rixtelseweg 79 02-08-2017 vergroten woning OLO 3129823

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.

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

Besselhoeve 22-09-2017 oprichten 26 woningen OLO 3049509

1, 1A, 3, 3A, 5, 5A, 7, 7A, 9, 9A

Hollandhof t.h.v. huisnr. 32 25-09-2017 kappen 1 boom (berk) OLO 3208449

Zuidende 25, 25A t/m 25G, 27-09-2017 transformeren gebouw naar OLO 2780562

27, 27A t/m 27F, 29,  appartementengebouw met

 29A t/m 29F en 31  tandartspraktijk

Trompstraat 40 27-09-2017 plaatsen dakkapel (achtergevel) OLO 3070461

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

Rijnlaan 290 28-09-2017  oprichten overkapping OLO 3203791

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Polytex Environmental Inks B.V. voor het veranderen van de inrichting aan de Engelseweg 175 

in Helmond. De inrichting wordt uitgebreid met de productie van UV-EB acrylaat inkten.

De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 2730563.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 oktober 

2017 tot en met 15 november 2017 ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 

te Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch 

(088-3690455) een afspraak maken.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Een verzoek 

om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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 4 oktober 2017


