
Subsidiemogelijkheden 
Wethouder van Deutekomstichting 

Bent u een Helmondse vereniging of stichting op het gebied van cultuur, 
sport, recreatie of jongerenwerk? En wilt u in aanmerking komen voor 
een financiële bijdrage? Dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen 
bij de Wethouder van Deutekomstichting. Al sinds jaar en dag maakt 
de Wethouder van Deutekomstichting een wezenlijk verschil voor vele 
verenigingen en stichtingen. In 2016 zijn de toetsingsgronden aangepast en 
verruimd. Hieronder leest u wat in aanmerking komt en hoe u een aanvraag 
in kunt dienen. 

Helmond beschikt over veel talent en vandaag de dag worden vereniging en 
stichtingen steeds vaker gevraagd om innoverend en vernieuwend bezig te zijn. 
Ook worden er steeds vaker bijzondere activiteiten georganiseerd waarbij met 
diverse, soms niet vanzelfsprekende, partijen wordt samengewerkt. 
Juist daaraan draagt de Wethouder van Deutekomstichting graag bij. 
Dit betekent niet dat u geen aanvraag meer in kunt sturen voor bijzondere (sport)
materialen zoals u dat wellicht in het verleden heeft gedaan. 
Wel zijn de toetsingsgronden hiervan aangepast. 

Wat komt in aanmerking voor subsidie? 
- Bijzondere ( jubileum)events of voorstellingen waarbij u een bijzondere 
 samenwerking aangaat
- Events of activiteiten waar ( jong) talentontwikkeling voorop staat 
- U wilt een voorstelling verzorgen op een bijzondere locatie 
- Bijzondere (sport)materialen 

U kunt bij de Wethouder van Deutekomstichting een subsidie aanvragen tot een 
bedrag van maximaal € 1.000. Dit geldt voor bijzondere events, samenwerkingen 
en/of initiatieven. Voor bijzondere (sport)materialen kan een maximale subsidie 
verstrekt worden van € 250 waarbij u minimaal de helft van de factuur zelf dient 
te financieren (cofinanciering). 

Hoe dient u een aanvraag in? 
- In uw aanvraag geeft u aan waarvoor u subsidie aanvraagt en onderbouwt u 
 waarom uw vereniging of stichting niet zelf in staat is deze aanschaf/
 voorstelling te financieren.  
- U voorziet uw aanvraag van minimaal één geldige offerte van hetgeen 
 waarvoor u subsidie aanvraagt. Bij bijzondere events gaat dat dan bijvoorbeeld 
 over de inhuur van een dirigent, scriptschrijver, etc. Voorkeur hierbij is dat u 
 werkt met Helmondse leveranciers. Uiteraard zal dit niet altijd mogelijk zijn. 
- Indien uw vereniging of stichting leden heeft levert u informatie aan over het 
 aantal leden met in het bijzonder jeugdleden en geeft u tevens aan hoe uw 
 contributiesystematiek in elkaar steekt. 
- U voegt een kopie bij van het uittreksel bij de Kamer van Koophandel. 
- Bij een event levert u tevens een projectplan inclusief begroting aan. 

Uw aanvraag stuurt u bij voorkeur digitaal in naar 
wethoudervandeutekomstichting@helmond.nl. Per post kan uiteraard ook. 
Deze stuurt u dan naar:
Wethouder van Deutekomstichting 
T.a.v. Secretariaat 
Postbus 950 
5700 AZ  HELMOND 

Meer informatie
Lees voor meer informatie de folder op www.helmond.nl/vandeutekomstichting. 
Hier leest u ook hoe vaak u een aanvraag in kunt dienen. Heeft u vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via 
0492 - 58 74 41 of door een e-mail te sturen naar 
wethoudervandeutekomstichting@helmond.nl. 

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.

22 februari spreekuur in wijkhuis De Brem
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op woensdag 22 februari van 19.30 tot 20.30 
uur in wijkhuis De Brem (Rijpelberg). 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.
U kunt zich tot en met 15 februari 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. 

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.

Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. 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.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Omgeving
Dinsdag 14 februari, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Geluidsanering railverkeerslawaai
2. Geurbeleid en beleidsregel beoordeling geurhinder omgevingsvergunningen 
 Industriële bedrijven  

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 16 februari, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie Regionaal Risicoprofiel 2017 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
2. 7e Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
 werkzaamheden van de raad Helmond 2011

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

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

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

Bekendmakingen

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

Blinkertsestraat 27-01-2017 oprichten trafohuis OLO 2769872 D

(Sectie I, perceel 00536)

Heistraat 48 26-01-2017 deel woning gebruiken t.b.v.  2017-X0088

  opslag horecabenodigdheden

Gasthuisstraat 18 29-01-2017 vergroten woning OLO 2774046 D

Gistel 4 27-01-2017 plaatsen dakkapel (zijgevel) OLO 2773394 D

Malcushoeve,  27-01-2017 oprichten woning OLO 2772642 D

Stepekolk, sectie U 5613

Kloosterstraat 35 30-01-2017 vergroten woning OLO 2774800 D

Hortsedijk 41 23-01-2017 herbouwen garage 2017-X0094

Dorpsstraat 40 13-01-2017 gebruiksmelding voor eenmalig evenement 2017-X0097

Houtsestraat 64 27-01-2017 ontheffing i.v.m. carnavalsactiviteiten 2017-X0098

Kanaaldijk N.W. 25 30-01-2017 gevelwijziging pand + plaatsen reclame OLO 2776006 D

Beethovenlaan 7 31-01-2017 verbreden inrit OLO 2778778 D

Zuidende 25-27-29-31 01-02-2017 transformeren gebouw naar  OLO 2780562 D

  appartementengebouw met 

  tandartsenpraktijk 

Mierloseweg 4B 01-02-2017 maken uitweg OLO 2781022 D

Dolfijnlaan  01-02-2017 oprichten 12 nota-0 woningen voltage OLO 2716179 D

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

kadastraal perceel L 2718 verleggen a-watergang OLO 2685559 D

Kadadstaal perceel B 3662 Stiphout Oost verleggen van 2 sloten ten behoeve OLO 2687801 D 

 van perceelvorming

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

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 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: Zuiddijk 2-4 (locatiecode AA079400345)

Melder:  Xycarb Ceramics B.V.

Datum ontvangst: 1 februari 2017

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

Barbara van 31-01-2017 oprichten woning 2016-X1126

Ravenschotstraat 5

Molenstraat 76 31-01-2017 wijzigen glas in gevelkozijnen +  OLO 2626273 D

  verwijderen entreegebouwtje souterrain

Basstraat 154 02-02-2017 oprichten bijgebouw (t.b.v. praktijk) OLO 2729319 D

Haaglaan 55 02-02-2017 vervangen erfafscheiding OLO 2595249 D

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

1 parkeerplaats op de Heistraat aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor 

elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal. 

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan 

alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. 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.

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.

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 8 februari 2017


