
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 én u kunt 
meteen een nieuw document aanvragen. Maak wel eerst even een afspraak 
via www.helmond.nl of via telefoon 14 0492.

Geen vermissingskosten
Voorheen werden er bij de vermissing van een reisdocument of rijbewijs extra 
kosten in rekening gebracht bij het aanvragen van een nieuw document. Deze 
vermissingskosten hoeft u tegenwoordig niet meer te betalen. U betaalt dus 
het normale tarief voor een rijbewijs, paspoort of ID-kaart. De bedragen kunt u 
vinden 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 een medewerker van de gemeente of de verklaring die 
daaraan gegeven wordt betrouwbaar is. Als er een vermoeden bestaat van 
fraude, wordt alsnog de politie ingeschakeld. Er is dus nog steeds controle op 
fraude met reisdocumenten.
 
Risico van identiteitsfraude
Het blijft belangrijk dat u zorgvuldig met uw paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart omgaat. De gevolgen van verlies of diefstal kunnen aanzienlijk 
zijn. Als mensen met verkeerde bedoelingen het document in handen krijgen, 
kunnen zij daarmee identiteitsfraude plegen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een 
lening of telefoonabonnement afsluiten op úw naam. Het gevolg is dan dat niet 
de fraudeur, maar u de rekening ontvangt. Jaarlijks zijn ongeveer 600.000 mensen 
in Nederland het slachtoffer van identiteitsfraude.

Signaleringslijst ministerie
Personen die regelmatig hun reisdocument verliezen, kunnen op een 
signaleringslijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
terechtkomen. Het gevolg is dan dat u een tijdlang niet meer in aanmerking komt 
voor een nieuw paspoort en alleen een identiteitskaart kunt krijgen. Daardoor is 
het dan een tijd niet mogelijk om naar landen buiten Europa te reizen.
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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

Fietsdiefstal? 
In het zicht, in het licht en dubbel op slot

Ook in Helmond worden helaas regelmatig fietsen gestolen. De favoriete 
spots van dieven zijn de bibliotheek, Boscotondo, Zuid Koninginnewal, 
Molenstraat en  Station ’t Hout. Ook tijdens evenementen zijn fietsendieven 
actief. Daar kunnen we samen iets aan doen.

We leggen hem vast! Je fiets, bedoelen we dan. En ook de fietsendief. Die leggen 
we vast met camera’s. En als dat niet genoeg is in de politiecel. Zet je fiets in 
het zicht, in het licht en dubbel op slot. Is je fiets toch gestolen? Doe dan altijd 
aangifte. Dat helpt om je fiets terug te vinden en om de dief op te sporen.

Kijk op www.veiligstallen.nl/helmond waar je veilig en gratis je fiets kunt stallen! 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 21 augustus 2018 en 
4 september 2018. Beide 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/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 - 58 75 75 
of via gemeente@helmond.nl.

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

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district
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• 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 15 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.

Ondersteuning in huis met leefstijlmonitoring

Hebt u ondersteuning in huis nodig? Of bent u mantelzorger? Dan kan 
leefstijlmonitoring u mogelijk helpen. Als mantelzorger kunt u met deze 
dienst 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.

Aanvragen
Wilt u leefstijlmonitoring aanvragen?  Ga dan naar www.kpn.com/vitaal.

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.

Bekendmakingen

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

Engelseweg 152 07-08-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) A

Engelseweg 154 07-08-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) A

Engelseweg 198 /  07-08-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) A

Rooseindsestraat 99

Zuiddijk 27 07-08-2018 verbouwing kantooronderdeel  OLO 3734659

Kanaaldijk N.W. 47 -  07-08-2018 aanbrengen poorten in bestaande OLO 3739431

Christinalaan 89A  tuinmuur (t.b.v. splitsing villa-kaarsenfabriek) 

Engelseweg 196 07-08-2018 legaliseren reclame OLO 3694507

Stationsstraat 52 07-08-2018 wijzigen kantoor in woning OLO 3763035

Molenstraat 230, 232, 07-08-2018 transformatie van winkelruimte naar OLO 3746729

234, 236 en   woonstudio’s

Noord Koninginnewal 2 

Abendonk 27 08-08-2018 oprichten woning OLO 3775545

Pastoor Elsenstraat 124 08-08-2018 oprichten bijgebouw A

Rakthof 2 08-08-2018 vergroten bedrijfspand (achterzijde),  OLO 3802733

  plaatsen 2 schermen (voorzijde)

Speelhuisplein 2 09-08-2018 plaatsen geveldoeken pastorie OLO 3789817

Abendonk 34 09-08-2018 oprichten woning OLO 3684043

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Assegai Shooting Supplies Kluisstraat 12F Detailhandel in schietsport- en 

  jachtartikelen. 

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

Jumbo Helmond Hoofdstraat 168  Ombouw van de Jumbo Supermarkt.

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

Havenpark (perceel I 02112) 07-08-2018 inrichten Havenpark OLO 3846189

Burgemeester Moonsstraat 9 07-08-2018 afwijken bestemmingsplan i.v.m.  OLO 3847441

  kamerverhuur

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

Duizeldonksestraat 1 06-08-2018 plaatsen dakkapel OLO 3686359

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

Houtsestraat 35 18-06-2018 omzetten bedrijfswoning in OLO 3743843

  burgerwoning

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.

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

Kasteel en directe omgeving 06-08-2018 Het Kasteel van Sinterklaas 2018-03074

  (9 november 2018 t/m 8 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.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

parkeerplaats Beatrixlaan 03-08-2018  H2O Festival 2018-02757

en parkeerplaats achter Kanaaldijk N.W. 61  (14 en 15 september 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.

RECTIFICATIE Onttrekking aan het openbaar verkeer (2)
Het betreft hier een rectificatie van de bekendmaking van 8 augustus 2018. Het betreft de 

volgende wijziging: onttrekking aan het openbaar verkeer, in plaats van onttrekking aan het 

openbaar vervoer. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad 

in zijn vergadering van 3 juli 2018 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft besloten 

tot onttrekking aan de openbaarheid van het binnenterrein aan de Heistraat en twee 

parkeerplaatsen aan de Blinkertsestraat.

Inzage

Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van 9 augustus 

2018 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. De stukken kunt u ook inzien via 

www.helmond.nl/onttrekkingwegen. 

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.


