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Expositie Mantel der Liefde over mantelzorg

Inwonersonderzoek over vuurwerk

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.

De gemeente Helmond is momenteel bezig met het uitvoeren van een
inwonersonderzoek over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw.
Iedereen kan de enquête invullen via www.helmond.nl/vragenlijst. Het
onderzoek loopt tot en met 16 september 2018.

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).

Nederland kent landelijke regels voor het afsteken van vuurwerk:
• inwoners mogen consumentenvuurwerk alleen afsteken tussen 18 uur
(31-12) en 02.00 uur (1-1)
• gemeenten kunnen gebieden aanwijzen waar inwoners tijdens de
jaarwisseling geen vuurwerk mogen afsteken, zoals in de omgeving van
verzorgingsinstellingen en dierenopvang
• gemeenten kunnen centraal een vuurwerkshow organiseren, met als mogelijk
effect dat minder inwoners zelf vuurwerk afsteken.
Vragen enquête
Vragen die worden gesteld zijn onder andere: Hoe kijkt u aan tegen het afsteken
van vuurwerk met oudjaar? Ervaart u overlast van het vuurwerk? Wilt u een
centrale vuurwerkshow en zo ja, steekt u dan zelf minder vuurwerk af? Wilt u
vuurwerkvrije gebieden en zo ja, waar? Heeft u suggesties voor het verminderen
van de vuurwerkoverlast? Daarbij wordt zowel naar acties van de gemeente als
van inwoners gevraagd.
De resultaten van het onderzoek zijn eind september 2018 beschikbaar. Mede
op basis van de resultaten worden de afspraken gemaakt voor komend Oud en
Nieuw in Helmond.

Foto: Ilse Wolf

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. Het onderzoek
loopt tot eind augustus.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

De gemeenteraad is begonnen met een nieuwe vergaderstructuur. Hierdoor is
de raad vanaf de start betrokken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Inwoners
zien duidelijker op welke momenten zij het beste mee kunnen doen met de raad
en invloed uit kunnen oefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit.
Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 28 augustus 2018, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijziging Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017
2. Verordening Kwijtschelding belastingen Helmond 2018
3. Verordening gegevensverstrekking BRP Helmond 2018

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,• 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)

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 28 augustus 2018, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Ontwerp Programma Geluid 2018 - 2023
2. Wijkontwikkelingsprogramma Annawijk
3. Aangepaste kaders voor ontwikkeling zwemvoorziening in Helmond
De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

• 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

Verlenging beslistermijn

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Spinsterhof 1
09-08-2018
Groenstraat 170-224
10-08-2018
Schelvisstraat 1-2-3-4-5-6-7-8 13-08-2018
Heiakker 10
13-08-2018
t.h.v. Maisdijk 7
15-08-2018

Projectomschrijving:
maken uitweg
wijzigen entree
gevel renovatie
plaatsen schuurtje
kappen 1 boom

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3851333
2018-X0887
OLO 3855687
OLO 3574445
OLO 3858881

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Korte Beemd 3
13-08-2018 naamswijziging bestaande
OLO 3850365
		 vergunningen i.v.m. wijziging eigenaar

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Schootense Loop
09-08-2018 plaatsen bijenstal
OLO 3702879
zandpad Burgemeester Krollaan
Schootense Dreef 33
14-08-2018 oprichten kantoorpand, maken uitweg OLO 3430193
Cederhoutstraat 26B
14-08-2018 plaatsen dakkapel (achterzijde)
OLO 3765755
Zeeltstraat 19 t/m 36
15-08-2018 renovatie woningen
OLO 3760675
Haaglaan 54-56-58-60-62- 15-08-2018 onderhoud 23 woningen
OLO 3753041
64-66-68 / Ridderstraat 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 / 2e Haagstraat 12C-12D-12E-12F
Deltaweg 183
16-08-2018 plaatsen overkapping
OLO 3795933
Brandevoort, Liverdonk,
16-08-2018 oprichten woning
OLO 3797313
kavel L24
Kromme Steenweg 33
16-08-2018 uitbreiden bijgebouw en
OLO 3642697
		 opnieuw bouwen tuinmuur
Medevoort 7
16-08-2018 plaatsen photovoltaïsche (pv)
OLO 3827471
		 installatie in tuin

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:

Datum ter 				
inzage legging:
Molenstraat 100 - 14-08-2018 				
Pastoor Van Leeuwenstraat 77					
Kanaaldijk N.O. 16 14-08-2018 				
St. Trudostraat 2A 14-08-2018 				

Projectomschrijving

Nr. Omgevingsloket:

wijzigen indeling, plaatsen overkapping, OLO 3474415
vergunning brandveilig gebruik
brandveilig gebruik
OLO 3592559
aanvraag brandveilig gebruik
OLO 3662659

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.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Keizerin
23-08-2018
04-10-2018
brandveilig gebruik KDV
2018-X0905
Marialaan 3

Projectlocatie:
Datum indiening:
Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Ameidestraat/
21-06-2018
oprichten 22 appartementen met
OLO 3752005
Koninginnewal
commerciële ruimte
			
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
Locatie:
Datum indiening:
Kanaaldijk en Markt +
09-08-2018
optocht door Helmond		
Hortensiapark
09-08-2018
		

Werkomschrijving:
Registratienr.:
intocht Sinterklaas Helmond 2018 2018-03116
(18 november 2018)
Herdenking Bevrijding Helmond
2018-03125
(25 september 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:
Sportpark Brandevoort
13-08-2018 Rondje Brandevoort
		 (23 september 2018)

Registratienr.:
2018-01591

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.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
JelCo Carwash BV .
Slagerij & Vershof
Ad Wilde

Locatie
Rakthof 2
Geysendorfferstraat 1

Omschrijving melding
Het uitbreiden van de wasstraat.
Verhuizing binnen winkelcentrum Straakven.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met
het evaluatieverslag van de bodemsanering voor de locatie Burg Krollaan - Dr. Dreeslaan te
Helmond (locatiecode: AA079408982).
Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag en
beschouwd de deelsanering hiermee als afgerond.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken zijn tot 25 september 2018 in te zien bij cluster Milieu gevestigd
op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak;
u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.
Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot 25 september 2018. Dit doet u door een
gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en Wethouders van Helmond,
Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden
via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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.

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.

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).

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.

Bezwaar maken?

Burgemeester en Wethouders van Helmond

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

22 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.

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

