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In 2019 glasvezel in Helmond-Noord en Warande

Workshop CJG ‘Goed slaappatroon ontwikkelen’

Helmond-Noord en Warande krijgen naar alle waarschijnlijkheid in de eerste
helft van 2019 een glasvezelnetwerk. Woont u in een van deze wijken? Dan
ontvangt u deze maand informatie van Glasvezel Helmond b.v. U heeft dan tot
en met november de tijd om in te stappen tegen gratis aansluitkosten.

Heeft u kinderen op de basisschool? En hebben zij moeite met inslapen? Kom
dan naar de workshop ‘Een goed slaappatroon ontwikkelen’.

Glasvezel Helmond is het samenwerkingsverband tussen gemeente Helmond en
de lokale glasvezelspecialist e-Quest. Zij zorgen van 2019 tot en met 2021 voor
een glasvezelnetwerk in de straten van Helmond waar dit nog niet ligt. Glasvezel
is de modernste, snelste en meest energiezuinige verbinding voor internet,
televisie, telefonie en overige digitale diensten.
Meer weten?
Kijk dan op www.helmond.nl/glasvezel en www.glasvezelhelmond.nl.

De workshop wordt gehouden op donderdag 25 oktober 2018 van 20.00 –
22.30 uur in Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond. Tijdens de
workshop bekijken we samen wat voor vaardigheden uw kind nodig heeft om een
goed slaappatroon te ontwikkelen en wat de oorzaken kunnen zijn als kinderen
niet zo makkelijk inslapen.
Gratis aanmelden
De bijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden via
frontofficejeugd@helmond.nl of via www.cjghelmond.nl. Geeft u bij aanmelding
‘slaappatroon’ aan, hoeveel kinderen u heeft en in welke leeftijd.
Deze voorlichtingsavond is een samenwerking door Zorgboog, GGD en gemeente
Helmond.

Hooravond begroting gemeente Helmond 2019
De gemeenteraad heeft dinsdag 25 september de Programmabegroting 2019
in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het gemeenschapsgeld volgend
jaar wel en niet wordt uitgegeven. Wat vindt u van de plannen die in de
Programmabegroting 2019 staan? De gemeenteraad hoort graag uw mening.
Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen dit laten weten
tijdens de hooravond op dinsdag 23 oktober. De raad ontvangt u graag om
19.30 uur in de raadzaal in Boscotondo. Wel vooraf even aanmelden als u wilt
inspreken.
In de programmabegroting staan de geplande inkomsten en uitgaven van de
gemeente. De begroting geeft aan met welke programma’s wordt geïnvesteerd
in de toekomst van Helmond. Programma’s zoals aandacht voor gezondheid in
de aandachtswijken van Helmond, een kindvriendelijke stad of de bouw van het
nieuwe zwembad. En hoeveel geld een bepaald programma krijgt toegewezen.
Ook ligt vast wat de belangrijkste resultaten moeten zijn.
Uw mening is belangrijk
De raad kan uw belangen het beste vertegenwoordigen als u uw mening laat
horen. Wat vindt u van de plannen om in Helmond volgend jaar 400.000 euro te
investeren voor extra ondersteuning van inwoners met schulden en dat voor de
verbetering van onderwijshuisvesting de komende vier jaar 14,2 miljoen euro
wordt uitgetrokken? Laat het de raad weten en meld u aan voor de hooravond.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden om in te spreken door te mailen naar
raadsgriffie@helmond.nl. Dit kan tot vrijdag 19 oktober. Geef in uw mail uw
naam en telefoonnummer door, het onderwerp waarover u wilt inspreken en
eventueel van welke organisatie u bent. U krijgt dan vijf minuten spreektijd
tijdens de hooravond. U kunt de begroting lezen op
www.helmond.nl/begroting2019.
Inhoudelijke behandeling
Na de hooravond bespreekt de gemeenteraad op dinsdag 30 oktober aanstaande
de begroting inhoudelijk. Alle fracties geven hun mening over de begroting en
stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven vervolgens
antwoord op al deze vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Tot slot
stemt de raad of de begroting wordt vastgesteld of dat er nog zaken gewijzigd
worden. U bent van harte welkom tijdens deze vergadering. U kunt het ook online
volgen. Meer informatie hierover volgt later.

• 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)

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp
Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties en
contactpersonen te maken krijgt. Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd
eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden?
Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners
helpen u. Gratis en onafhankelijk.
Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of
zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt.
Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan.
Op www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u de informatie over de
verschillende organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere
organisatie, dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met
een organisatie voor cliëntondersteuning.

• 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

Werkzaamheden Wolfsputterbaan

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

De Wolfsputterbaan krijgt nieuwe openbare verlichting. Dat gebeurt tussen
maandag 15 en maandag 22 oktober 2018. In die periode zijn er diverse
afsluitingen en omleidingen. U wordt ter plaatse omgeleid. Ook wordt er met
rijdende afzettingen gewerkt. Houdt u rekening met enige vertraging.
In diezelfde week worden er ’s nachts reparaties aan het asfalt uitgevoerd op de
N279. U wordt dan ook ter plekke omgeleid.

Vergaderingen
welstandscommissie

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Hulshoeve 1
28-09-2018
Rivierensingel 719
28-09-2018
Beelsstraat 1 /
28-09-2018
Zuiderstraat 61P		
Heistraat 4
01-10-2018
Kotterlaan,
01-10-2018
achterzijde Vletstraat 37
Zwanenbeemd 5
04-10-2018
van Graftstraat 77
04-10-2018
van Graftstraat 7
04-10-2018
Mommersdonk 2
04-10-2018
Dwarsdijk 3
04-10-2018
Heiakker 10
04-10-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
OLO 3516633
oprichten woning, maken uitweg
OLO 3686419
wijzigen bedrijfswoning naar
OLO 3866097
twee appartementen
plaatsen afzuiginstallatie
OLO 3736439
maken uitweg achterzijde woning
OLO 3922179
wijzigen voorgevel (garage)
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel achtergevel
plaatsen erfafscheiding
vergroten bedrijfspand
plaatsen schuurtje

OLO 3921419
OLO 3860379
OLO 3934563
OLO 3926925
OLO 3512605
OLO 3574445

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 16 oktober 2018 en 30
oktober 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

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Spinsterhof 1
Wilhelminalaan 4

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Goorwal 5
28-09-2018 plaatsen (tijdelijke) woonunit
OLO 3936441
Johanna van
30-09-2018 vervangen raamkozijn door schuifpui OLO 3941473
Vlaanderenstraat 1
Elsdonk 18
30-09-2018 vervangen overkapping en
OLO 3938325
		erfafscheiding
Heeklaan 143
01-10-2018 plaatsen carport
OLO 3944655
Hortsedijk 1
28-09-2018 plaatsen dakkapel voorzijde
OLO 3937723
Gasthuisstraat 22
01-10-2018 maken uitweg
OLO 3944683
Bugelstraat 1
02-10-2018 maken uitweg
OLO 3945425
Ameidestraat 8
02-10-2018 wijziging pui
OLO 3945539
Hoofdstraat 151
01-10-2018 aanbouwen plateau
2018-X1086
Kromme Haagdijk 66
03-10-2018 verbreden uitweg
OLO 3948675

Projectomschrijving:
maken uitweg			
kappen bomen in voortuin

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3851333
OLO 3910571

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Burgemeester Moonsstraat 9 07-08-2018 afwijken bestemmingsplan
		 i.v.m. kamerverhuur

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3847441

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

• 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

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:		fietspad Molenven (locatiecode AA079409035)
Melder:
afdeling IBOR, gemeente Helmond
Datum ontvangst:		12 september 2018

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Kaldersedijk 2811-10-2018
22-11-2018
oprichten woning (ruimte) OLO 3604413
				
voor ruimte kavel) en maken uitweg
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
14-0492).

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
Markt
27-09-2018
		
Speelhuisboulevard-Markt
18-09-2018
		
Centrum
01-10-2018
		
markthal en marktplein
03-10-2018
Brandevoort

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Schaatsen in Helmond
2018-03763
(8 december 2018 t/m 6 januari 2019)
Fairtrade & Global Goals markt
2018-03635
(28 oktober 2018)
Bluesroute Helmond
2018-03800
(28 oktober 2018)
Dickensnight Brandevoort
2018-03862
(16 december 2018)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

• 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

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Helmond en omgeving
27-09-2018
		
Markthal Brandevoort
01-10-2018
		
Grasbeemd 17
01-10-2018
		
Stiphoutse bossen
01-10-2018
		
bij het Carat paviljoen
02-10-2018
in de Warande
terrein De Zandbergen,
08-10-2018
Stiphoutse bossen		

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Helmtocht 2018
2018-03141
(21 oktober 2018)
Pietendag Brandevoort
2018-03435
(24 november 2018)
Open Dag Dierenambulance en
2018-03526
Dierenasiel Helmond (7 oktober 2018)
Veldronde Tourclub Stiphout
2018-00770
(18 november 2018)
Sponsorloop MOV Stiphout
2018-03568
(10 oktober 2018)
Regionale Scouting Wedstrijden
2018-01711
(12 t/m 14 april 2019)

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

10 oktober 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

