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Tips hout stoken
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Ondersteuning in huis met leefstijlmonitoring
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Stook alleen
droog en
onbehandeld
hout dat
maximaal
7 cm dik is.
Kloof
stammen
die dikker zijn
dan 7 cm.

Het vochtpercentage moet minder
zijn dan 20 %.

Laat minstens één keer per jaar
uw schoorsteen vegen door een
erkend vakman.

Kunt u als mantelzorger niet altijd aanwezig zijn bij degene die u verzorgt? Dan
kan leefstijlmonitoring u mogelijk helpen. Met deze dienst kunt u namelijk op
afstand een oogje in het zeil houden. Daardoor hoeft u niet steeds bij degene te
zijn die u ondersteunt.
Leefstijlmonitoring werkt op basis van bewegingsmelders, niet met camera’s.
Het is een dienst die met een paar simpele sensoren het leefpatroon van een
alleenstaande oudere in kaart brengt. Via een app kunt u als mantelzorger
zien of alles goed gaat en krijgt u een bericht als er iets mis is. Ook wordt u
gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsrisico’s die ontstaan. Bijvoorbeeld als
iemand langzamer gaat lopen waardoor het valrisico toeneemt. Overal, ook als u
dus niet op locatie bent.
Gratis tot 1 maart 2019
Woont u alleen of bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand die alleen woont?
Dan is ondersteuning via leefstijlmonitoring wellicht iets voor u. De gemeente
Helmond stelt leefstijlmonitoring gratis beschikbaar tot 1 maart 2019. De
gemeente werkt hierbij samen met KPN-vitaal. Na 1 maart 2019 geeft u zelf aan
of u ermee wilt doorgaan. U zit er dus niet aan vast.
Bij de KPN-winkel in de Elzaspassage kunt u zien hoe leefstijlmonitoring werkt.
Aanvragen
Wilt u leefstijlmonitoring aanvragen? Ga dan naar www.kpn.com/helmond.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Maak een houtvuur aan met
kleine houtjes en steek deze
van bovenaf aan.

Zorg voor voldoende
luchttoevoer. Laat het hout
dus niet smeulen.

Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 20 november 2018, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Raadsvoorstel Masterplan integrale veiligheid gemeente Helmond 2019 -2022
2. Raadsvoorstel 1e wijziging Verordening Onroerend-zaakbelastingen
Helmond 2019
3. Raadsvoorstel Notitie gebundelde uitkering 2018 en Plan van Aanpak
verlagen uitgaven BUIG 2018
Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 20 november 2018, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Marktvisie Helmond-Centrum en Kermisvisie
2. Verordening Starterslening 2018
3. Vaststellen bestemmingsplan ‘Sport en beleefcampus de Braak’
De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.
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Bekendmakingen
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Stook niet bij
windstil of
mistig weer.
Check vooraf
www.stookwijzer.nu

• 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)

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Walvisstraat 30
31-10-2018 plaatsen reclame (lichtbak)
2018-X1227
Burgemeester Krollaan 121
31-10-2018 wijzigen kantoor in
OLO 4006969
		woonbestemming
Waterbeemd 1
02-11-2018 verbreden inrit van 10,00 naar
OLO 4010601
(zijde Grasbeemd)		 18,50 meter
De Hoefkens, kavel 2
02-11-2018 oprichten woning
OLO 4011827
Elsbeen van Baerlestraat 27
05-11-2018 plaatsen dakkapel (voorgevel)
OLO 4014529
Stiphout Zuid, kavel Z23
07-11-2018 oprichten woning
OLO 3847721

• 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

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Kommavlinder 1
31-10-2018 aanvraag bodemenergie,
		 realiseren energiecentrale

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4007289

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Automotive Campus 70
02-11-2018 uitbreiding bedrijfsruimte met
OLO 3789035
		kantoor
Rivierensingel 748A
05-11-2018 oprichten woning en aanleggen
OLO 3644483
		uitweg
Rakthof 10A
05-11-2018 entree bouwen, uitbreiden zijkant
OLO 3876993
		 voor bedrijf in onderhoud en reparatie fietsen
kruising Burgemeester
05-11-2018 kappen boom
OLO 3972067
Krollaan - Medevoort
Waterbeemd 1 07-11-2018 verbreden inrit van 10,00
OLO 4010601
Waterbeemd 1 (zijde Grasbeemd)		 naar 18,50 meter
Engelseweg 147
07-11-2018 plaatsen reclame (legalisatie)
OLO 3757545

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Automotive Campus 70
Ruwe Berk, Zoete Kers

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
kappen 10 bomen: ingetrokken,
OLO 3965093
staan niet op de bomenkaart
paalberekening 19 appartementen (Villa De Wit)
OLO 3983543

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Gerstdijk (perceel Z 00769) 06-11-2018 maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
2018-X1121

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen
geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP) Het college van B&W
heeft het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen in de BRP “vertrek met
onbekende bestemming” Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen in
Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen waardoor dit
gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies enz.
Geslachtsnaam en voorletter(s)		 Geboortedatum
Adomaitiene I		 27-06-1988
Zienswijzen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen
zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van
Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de
zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan
schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te
maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken
is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een
definitief besluit genomen.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Icarusstraat 35
02-11-2018 Team Holzken Kickboksgala
		 (5 en 6 januari 2019)
Steenweg 1 - Centrum
05-11-2018 Carnaval helmond 2019
		buitenactiviteiten
		 (26 januari, 2 t/m 5 maart 2019)

Registratienr.:
2018-04251
2018-04285

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.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Automotive Campus 20
01-11-2018
		
Sportpark de Braak 7
02-11-2018
		
Dorpsstraat/Kloosterstraat
07-11-2018
		

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Kl’ik Brabant
2018-03948
(15 en 16 november 2018)
Galafeest Helmond Sport
2018-04090
(24 november 2018)
Intocht Sint Nicolaas Stiphout 2018-04023
(25 november 2018)

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.

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

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
AAE BV

Locatie
Varenschut 18

Omschrijving melding
Uitbreiding van de activiteiten.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
omgevingsvergunning “Uitbreiden dakopbouw voor 4 appartementen
Zuidende 29G – 29H – 29J – 29K “
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van de omgevingsvergunning van “Uitbreiden dakopbouw voor 4 appartementen
Zuidende 29G – 29H – 29J – 29K “. Deze waarden zijn: maximaal 59 dB voor het
wegverkeerslawaai ten gevolge van het Zuidende en maximaal 50 dB ten gevolge van de
Kasteel-Traverse.
Inzage
Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 15 november
2018 gedurende zes weken (t/m 27 december 2018) voor iedereen ter inzage in het
Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op
afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via
www.helmond.nl/afspraak.
Zienswijze
Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun
zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke
zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team
Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze
Wet geluidhinder Uitbreiden dakopbouw Zuidende 29G – 29H – 29J – 29K. Mondelinge
zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden
ingebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Bekendmaking Nota van uitgangspunten, kaders bestemmingsplan
Centrum
Het college van burgemeester en wethouders van Helmond maakt bekend dat zij op 10 juli
2018 de Nota van uitgangspunten, kaders bestemmingsplan Centrum, heeft vastgesteld.
Deze nota is een concrete vertaling van Jouw centrum van Helmond! - Centrumperspectief
Helmond 2030 , vastgesteld op 10 januari 2017 door de gemeenteraad. Hierin zijn de ambities
voor het centrum van Helmond beschreven. Het hoofddoel is een levendig en aantrekkelijk
centrum. Door onder andere het compacter maken van de kern, met de focus op een gevarieerd
aanbod aan winkels en horeca, transformeren van aanloopstraten naar aantrekkelijke entrees
naar de compacte kern, ruimte geven aan ondernemerschap, toevoegen van woningbouw en
realiseren van een fraaie openbare ruimte. Voor de aanloopstraten Marktstraat, Ameidewal en
Molenstraat is onder andere het beleidsvoornemen in te zetten op de afbouw van het aantal
winkelmeters en horeca-II gebruiksmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt meer ruimte geboden
voor nieuwe functies, zoals wonen.
Dit, en meer, is vertaald in de Nota van uitgangspunten, kaders bestemmingsplan Centrum.
Deze nota wordt gebruik voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan Centrum.
Informatie
De Nota van uitgangspunten, kaders bestemmingsplan Centrum kan worden geraadpleegd op
de gemeentelijke website www.helmond.nl/jouwcentrum. Er ligt ook een papieren exemplaar
ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de nota in de Stadswinkel kan alleen op afspraak.
U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of door te bellen met 14 0492.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. Boesten, projectmanager Centrum,
telefoonnummer 14 0492.

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

14 november 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

