
Expositie Mantel der Liefde over mantelzorg

Begrip, aandacht, een hart onder de riem, mantelzorgers in het zonnetje. 
Dat beoogt de tentoonstelling Mantel der Liefde, die te zien is in Bibliotheek 
Helmond – De Peel. De foto’s zijn gemaakt door Ilse Wolf. Zij kwam op het 
idee voor de expositie door haar ouders: haar vader mist een arm, haar 
moeder helpt hem zoveel mogelijk. Ook in de tentoonstelling moet u elkaar 
helpen als u de foto’s wilt zien. De een draait ze om, zodat de ander kan 
kijken. 

Foto: Ilse Wolf.

Mantel der Liefde laat twaalf lastige en vrolijke mantelzorgsituaties zien. 
Een hond als mantelzorger, een kleinzoon, partners en kinderen. Alle mensen die 
gefotografeerd zijn, zijn geïnterviewd door Carla van Gaalen. De interviews zijn 
onderdeel van de expositie. Merel van der Linden bedacht het concept en maakte 
het ontwerp waarin je elkaar helpt om de foto’s te zien. 

Bij de tentoonstelling vindt u allerlei informatie over mantelzorg en 
mantelzorgondersteuning in Helmond. 

Mantel der Liefde: tot 30 oktober 2018, bibliotheek Helmond-Peel (Watermolenwal 
11). Toegang gratis. Openingstijden: maandag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur 
(vrijdag tot 20.00 uur). Vrijdag 3 en 10 augustus is de bibliotheek op vrijdagavond 
gesloten.

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 en u kunt 
meteen een nieuw document aanvragen. 

Maak wel eerst een afspraak via www.helmond.nl of via telefoon 14 0492. 
U betaalt het normale tarief voor een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. De bedragen 
vindt u ook 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 de gemeente of de verklaring die wordt gegeven, 
betrouwbaar is. Bestaat er een vermoeden van fraude, dan wordt de politie 
ingeschakeld. Er is dus nog steeds controle op fraude met reisdocumenten.
De gevolgen van verlies of diefstal van uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
kunnen aanzienlijk zijn. Zo kan er identiteitsfraude gepleegd worden. Mensen 
kunnen bijvoorbeeld een lening of telefoonabonnement afsluiten op uw naam.

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

Huis energiezuiniger? 
Vraag de Duurzaamheidslening aan

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een schoner milieu? Dat kan met de Duurzaamheidslening van 
de gemeente Helmond!

Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die altijd eerst geld 
kost. Om u daarin tegemoet te komen is er de Duurzaamheidslening. Een lening 
tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen 
in en aan uw woning financiert. Denk bijvoorbeeld aan een energiezuinige 
verwarmingsinstallatie, gevelisolatie, isolerend glas of het plaatsen van 
zonnepanelen. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. 
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.

Voorwaarden en meer informatie
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie  en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening en op www.svn.nl 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

Enquête Kasteeltuinconcerten

Heeft u de afgelopen weken de 
Kasteeltuinconcerten in Helmond 
Centrum bezocht? De gemeente 
Helmond hoort graag wat u van dit 
evenement vindt! Vul de enquête in op 
www.helmond.nl/vragenlijst. 
Onder iedere 10 ingevulde enquêtes 
wordt een cadeaubon ter waarde van 
10 euro verloot.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 7 en 21 augustus 2018. 
Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. 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 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Constant Permekelaan 36 19-07-2018 maken uitweg OLO 3813141

Plesmanlaan 96 18-07-2018 verplaatsen erfafscheiding en poort OLO 3756255

Geysendorfferstraat 20-07-2018 aanpassingen Winkelcentrum Straakven, OLO 3788493

1A-1B-1C-1D-1E-1F-1-  herinrichting binnenterrein

3-5-7-9-11-13-15

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Vul de enquête in op 
www.helmond.nl/

vragenlijst
of scan de QR-code

Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes verloten wij één 

cadeaubon t.w.v. €10,- 



• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 1 augustus 2018

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.

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

Kaukasus 26 12-07-2018 vergroten bijgebouw OLO 3723883

Wevestraat 6 13-07-2018 vernieuwen kap OLO 3794069

Dr. Knippenberghof 13 13-07-2018 vergroten woning OLO 3781703

Bezemheide 6 16-07-2018 oprichten woning OLO 3492453

de Bergen 14 17-07-2018 vergroten woning,  2018-X0744

  plaatsen erfafscheiding

Vliegenbergdonk 1 18-07-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3693485

Brand 17 19-07-2018 vergroten woning OLO 3564575

Hendrik de Swaeffstraat 2 20-07-2018 vervangen dakbedekking OLO 3708077

Dorpsstraat 47A 20-07-2018 wijzigen gevel en gebruik t.b.v.  OLO 3712711

  afhaal / restaurant 

Maisdijk 9 -  20-07-2018 vergroten bedrijfspand OLO 3776617

percelen Z 00850 en Z 00851

Noord Koninginnewal  20-07-2018 verbouwen bovenverdieping in OLO 3445339

9A t/m 9H en 9J  9 woonstudio’s

Pastoor Elsenstraat 01-08-2018 gewijzigd uitvoeren gevels OLO 3481061

36-38-40-42

Tivoli 22 20-07-2018 oprichten woning OLO 3290127

Maisdijk 9 -  24-07-2018 maken uitwegen OLO 3770723

kadastraal perceel Z850 en Z851

Kluisstraat 12F 26-07-2018 aanbrengen ingang voor winkel OLO 3730451

Vuurvlinder 17 26-07-2018 oprichten woning OLO 3746421

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

van der Puttenstraat 5 04-07-2018 verbreden uitweg, verplaatsen OLO 3779667

  lantaarnpaal

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. 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Enexis B.V. Graandijk 7 Het oprichten van een gasdrukregel- en meetstation. 

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

Muziekwijk Helmond Noord 18-07-2018 Garagesale Muziekwijk 2018-02876 

  Helmond Noord (16 september 2018)

Heistraat e.o. 19-07-2018 Hé(el) Helmond Speelt 2018-02908

  (23 september 2018)

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

start/finish Automotive Campus 20-07-2018  Grote Steden fietstocht 2018-02031

  (9 september 2018)

Muziekwijk Helmond Noord 23-07-2018  Garagesale Muziekwijk 2018-02876

  Helmond Noord(16 september 2018)

Lambertushof 23-07-2018  Musique en plein public 2018-02806

  (26 augustus 2018)

hofje achter Lambertuskerk 23-07-2018  Cinema en plein public 2018-02782

  (14 en 15 september 2018)

De Cacaofabriek 25-07-2018  UrbanMatterz 2018-02577

  (23 september 2018)

Wet bodembescherming (Wbb)
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: Engelseweg 102-104 (vml. Ehad) (locatiecode AA079400386)

Melder:  afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte

Datum ontvangst: 19 juli 2018

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“transformatie kantoorgebouw naar 33 woningen”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 12 juli 2018 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, hebben vastgesteld 

stellen ten behoeve van de omgevingsvergunning transformatie kantoorgebouw naar 33 

woningen, Stationsstraat 3 t/m 67 (oneven). Deze waarden zijn: maximaal 62 dB voor het 

wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse, maximaal 63 dB ten gevolge van de 

Stationsstraat en maximaal 54 dB ten gevolge van het Zuidende.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 2 augustus 

2018 gedurende zes weken (t/m 12 september 2018) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op 

den Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 04 92.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 3 augustus 2018 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“Kromme Steenweg 31”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 24 juli 2018 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 56 dB ten 

gevolge van de Kasteel-Traverse, hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning 

“Kromme Steenweg 31”.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 2 augustus 

2018 gedurende zes weken (t/m 12 september 2018) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op 

den Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 04 92.

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan met ingang van 3 augustus 2018 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

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.


