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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

Vrijwilligers gezocht voor logeerhuis mensen 
met dementie

Begin 2018 opent de Zorgboog samen met onder meer Savant Zorg, 
de Peelgemeenten, de LEV groep, Zorgcoöperatie Gemert en zorgverzekeraar 
CZ, een logeerhuis in het centrum van Lieshout. Een prettige en veilige 
accommodatie met een eigentijdse woonkamer, een fijne tuin en sfeervolle 
kamers waar zeven gasten met dementie kunnen logeren.

Een team van vrijwilligers ondersteund door de logeerhuiscoördinator en het 
thuiszorgteam staat 24 uur per dag voor de gasten klaar om met aandacht en 
zorgzaamheid deskundige- en gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding te 
bieden. Het logeerhuis richt zich op het ontlasten van de mantelzorger, om de 
druk tijdelijk te verlichten en bij te kunnen tanken.

Vrijwilligers gezocht
Om dit nieuwe project tot een succes te maken is het logeerhuis op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen met dementie en 
willen bijdragen aan ontlasting van de mantelzorger.

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger deel te nemen aan dit project, neem dan
contact op via info.vrijwilligers@zorgboog.nl of 0492 504 851. 
De Zorgboog biedt u onder meer de mogelijkheid een cursus ‘omgaan met 
dementie’ te volgen. Wilt u meer informatie over het logeerhuis stuur dan een 
mail naar projectleider Marion Peters, marion.peters@zorgboog.nl.

Wegafsluitingen Sinterklaasintochten

De komende maand zijn er op diverse locaties wegafsluitingen in verband 
met intochten van Sinterklaas.

10 november - 8 december: Kasteel van Sinterklaas
Datum en tijd afsluiting: vrijdag 10 november vanaf 0.00 uur t/m vrijdag 8 
december 2017 24.00 uur. De afsluiting betreft het Kasteelplein, tussen Smalle 
Haven en Kasteellaan.

19 november: intocht Sinterklaas Centrum
Datum en tijd afsluiting: zondag 19 november tussen 11.00 en 14.00 uur. 
De afsluiting betreft de Kanaaldijk N.W., Kanaaldijk N.O. en diverse andere wegen 
in het centrum van Helmond. Er zijn diverse omleidingen via de Eikendreef, 
Kasteel Traverse, Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan, Julianalaan en vice versa. 
Op de Kanaaldijk N.O. geldt deze dag een parkeerverbod van 06.00 tot 18.00 uur.

26 november: intocht Sinterklaas Stiphout
Datum en tijd afsluiting: zondag 26 november tussen 12.00 - 13.00 uur. 
De afsluiting betreft de Dorpsstraat (tussen Hortsedijk en Kloosterstraat) en 
Kloosterstraat (tussen Dorpsstraat en Gasthuisstraat). Het gaat om een optocht, 
begeleid door verkeersregelaars. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 14 november 2017, 
28 november 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.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 13 november, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wmo verordening

Commissie Omgeving
Dinsdag 14 november, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie bomenbeleid, lusten en lasten van bomen in Helmond
2. Presentatie visie op de landbouwgronden
3. Presentatie energietransitie

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

Bekendmakingen

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

Peeleik 18 26-10-2017 wijzigen gevel 2017-X1051

fietspad tussen rotonde  09-10-2017 kappen 42 bomen OLO 3242833

Rivierensingel - Vossenbeemd 

en viaduct Deurneseweg

Liverdonk, Kavel L33 27-10-2017 oprichten woning OLO 3277371

(sectie A, nummer 7093)

Burgemeester van 12-10-2017 strijdig gebruik OLO 3080731

Houtlaan 10 t/m 18

Azalealaan 2 en  12-10-2017 melding brandveilig gebruik OLO 3080723

Burgemeester Van 

Houtlaan 10 t/m 18 

Noord Koninginnewal 8 30-10-2017 winkelruimte transformeren tot woning OLO 3280593

Houtse Akker Sectie 31-10-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3192313

U 6581, Kromme Haagdijk

Burgemeester Krollaan 95 30-10-2017 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 3282095

kavel 7 Liverdonk 31-10-2017 oprichten CPO woning en maken uitweg OLO 3284903

Brandevoort

de Veste blok 19 31-10-2017 oprichten 51 woningen en maken OLO 3038663

Brandevoort  uitwegen

Stijlstraatje 2, Neerwal 31-10-2017 oprichten 13 woningen OLO 3283447

156 t/m Neerwal 180

Scheepsboulevard  01-11-2017 verbouwen pand OLO 3283160

links van nr. 17

Bakelsedijk 184 01-11-2017 maken uitweg OLO 3288175

Zeeltstraat 1 t/m 18 10-10-2017 renovatie woningen OLO 3243819

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

fietspad tussen rotonde  27-10-2017 kappen 42 bomen OLO 3242833

Rivierensingel - Vossenbeemd 

en viaduct Deurneseweg

Molenven 27-10-2017 aanleggen parkeerplaatsen OLO 3116903

(Natuurpoort Stiphout)

Weyerbeemd 5 30-10-2017 oprichten woning OLO 3117423

Kanaaldijk Z.W. 9D 31-10-2017 oprichten opslagloods OLO 3182415

Gerstdijk 18 01-11-2017 uitbreiding bedrijfspand OLO 3114225

Warande dierenpark 02-11-2017 plaatsen infozuilen 2017-X0779

Bezemheide 12 02-11-2017 vergroten woning OLO 3236167

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

Begroting Helmond 2018 
Investeren in de toekomst

Sport- en 
(beleef)campus 
De Braak
De grootste investering (€ 25 miljoen) in de nieuwe begroting 
is De Braak: een sport- en (be) leefcampus waar onderwijs, 
gezondheid, breedtesport en topsport samenkomen. 
Een campus met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde 
voor omliggende wijken, maar zeker ook voor de hele stad. 

Investeren in 
onderwijs
Er komt de komende jaren 
   € 14 miljoen euro beschikbaar voor goede onderwijshuisvesting.   
      Hiervoor is samen met de schoolbesturen een plan gemaakt, wat 
         unaniem door de gemeenteraad is omarmd. Dit plan gaat over 
              veel meer dan stenen. Het gaat over visie, over vernieuwende 
                                                    onderwijsconcepten en over duurzame en 
                                                    gezonde scholen. 

Extra geld voor wijken, het centrum en bedrijventerreinen
Er komen in meer wijken buurtbeheerders, die werken voor de gemeente  en voor de woningbouwcorporaties. 
In veel wijken hebben buurtbeheerders hun meerwaarde ruimschoots bewezen. Een aantal wijkhuizen krijgt 
extra financiële ruimte, zodat ze hun belangrijke maatschappelijke bijdrage kunnen blijven leveren. 
De gemeente investeert de komende jaren flink in het centrum, onder andere met het aanleggen 
van het Havenpark. En voor het versterken van bedrijventerreinen wordt bijna € 1 miljoen extra 
                                                                                                                                       uitgetrokken, dat in nauwe 
                                                                                                                                              samenspraak met het 
                                                                                                                                                bedrijfsleven wordt 
                                                                                                                                                      besteed. 
 

WIJKHUIS

Uitgaven 
2018

353,6 mln

Inkomsten 
2018

353,6 mln

Op weg naar een 
duurzame toekomst
In de voorgestelde begroting is verder geld 
vrijgemaakt voor het investeren in de duurzame 
toekomst van Helmond. Er wordt een start gemaakt 
met het planten van extra bomen. De Braak wordt 
nagenoeg energieneutraal en er komt geld voor het 
verduurzamen van sportcomplexen en wijkhuizen. 
De fiets krijgt ruim baan in Helmond: in 2018 wordt 
een miljoen geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur.

74,2 
mln

Werk en inkomen
7,5 
mln

55,2 
mln

Zorg en
welzijn

54,8 
mln

Ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting

42 
mln

Jeugd en onderwijs

 11,8
mln

35 
mln

Milieu

20,3 
mln

Bestuur en 
organisatie

Algemene 
dekkingsmiddelen

18,4 
mln

14,2 
mln

Openbare ruimte en
natuurbescherming

Cultuur

Veiligheid en handhaving

 6,5
mln Sport en recreatie

 4,8
mlnStedelijke vernieuwing

4,4 
mln

Economisch beleid en
werkgelegenheid

1,5
mln

Verkeer en
mobiliteit

3 
mln

Storting
reserves

176,7 
mln

Gemeentefonds

46,5 
mln

Doeluitkeringen 
en subsidies

43,6
mln

Opbrengsten 
grondexploitaties

30
mln

Overige 
heffingen en 
belastingen

21,4 
mln

OZB

18,4
mln

Onttrekkingen 
aan reserves

9,1 
mln

Overige
7,9 
mln Huren/pachten



• 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.

Vervolg bekendmakingen

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

Hyacintstraat 2 02-11-2017  plaatsen erfafscheiding OLO 3193849

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

Houtsestraat 64 25-07-2017 plaatsen overkapping 2017-X0755

Jan Ettenstraat 41 16-09-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 3201055

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.

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Maaslaan 176 27-10-2017 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 3165191

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Hasselbeemden 24, 24A, 26,  09-11-2017  oprichten 8 woningen OLO 2982887

26A, 28, 30, 32, 34

Beroep

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Ton Cornelissen Onroerend Goed BV Waterbeemd 2 Veranderen van het bedrijf.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Wachtelbeemden 2 t/m 14  09-11-2017 oprichten 12 CPO woningen OLO 3234093

even huisnummers

Stijlstraatje 2,  09-11-2017 oprichten 13 woningen OLO 3283447

Neerwal 156 t/m Neerwal 180

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 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).

Milieu (2)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 november 2017 hebben besloten om 

op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 

maatwerkvoorschriften op te stellen voor de inrichting Vos Logistics, gelegen aan Graandijk 1 te 

Helmond.

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

Dorpsstraat/Kloosterstraat 27-10-2017  Intocht Sint Nicolaas Stiphout 2017-03738

  (26 november 2017)

Dorpsstraat  31-10-2017  Stippunts Straotfist 2017-03517

  (4 en 5 november 2017)

Ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Parkeren”
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Parkeren” met ingang van 9 november 

2017 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. 

Het plan

Vanaf 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening te 

vervallen. Eén van de consequenties van het vervallen van de stedenbouwkundige voorschriften 

is dat vanaf dat moment bij het verlenen van een omgevingsvergunning niet meer op basis van 

de Bouwverordening getoetst kan worden aan de gemeentelijke parkeernormen. De gemeente 

Helmond is voornemens om voor 1 juli 2018 alle huidige bestemmingsplannen aan te laten 

sluiten bij de doelstellingen van deze wetswijziging. Dit betekent dat de parkeernormen bij 

(bouw)plantoetsing nu aan de bestemmingsplannen gekoppeld gaan worden.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.0000BP170168. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, 

via telefoonnummer 14 0492 of via  www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan  Parapluplan parkeren. Mondelinge zienswijzen 

kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden 

gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702 602.

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

L. Hakime 29-04-1977

J.H.L. van Berlo  14-06-1960

E.A.A. de Kok  08-05-1991

S. Andreasjan  06-06-1990

A. Andreasjan 05-09-2010

S. Andreasjan 01-06-2012

L. Andreasjan 03-01-2016

S. Sargisjan  03-09-1976

M. Lahmar  10-11-1989

F. Wilman  02-08-1982

M. Engbers  31-07-1964

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 8 november 2017


