
Jeugdburgemeester 2019 gezocht 

Wil jij de stem zijn van alle jongeren in Helmond? Wil jij je inzetten voor de 
stad en durf jij de leiding te nemen?  Dan ben jij misschien wel de nieuwe 
jeugdburgemeester van Helmond. 

• Je bent een middelbare scholier
• Je woont in Helmond
• Je bent actief op Instagram, Facebook en/of Snapchat 

Solliciteren kan door een filmpje van jezelf te maken (met je telefoon) waarin 
je kort vertelt waarom jij de nieuwe jeugdburgemeester van Helmond moet 
worden. Dit filmpje kun je sturen naar jeugdburgemeester@helmond.nl. 

Symposium Mediawijs Helmond
Hoe begeleid je kinderen online?

Social media is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het heeft een 
enorme aantrekkingskracht op volwassenen, maar ook op kinderen en jongeren. 
Social media kent voornamelijk veel leuke kanten, maar er zijn ook gevaren. 
Kinderen en jongeren moeten leren om met social media om te gaan, maar hoe 
doe je dat? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? En hoe begeleid je kinderen met 
een beperking?

Wilt u als ouder weten hoe je je kind(eren) (met een beperking) kunt begeleiden 
om met social media om te gaan? Kom dan naar het Symposium Mediawijs 
Helmond.

Donderdag 22 november 2018

Tijd:  18.30 uur – 21.45 uur
Locatie:  ROC ter Aa
  Keizerin Marialaan 2
  5702 NR Helmond
Kosten:  Gratis 
Aanmelden: u kunt zich aanmelden via www.mediawijshelmond.nl 

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

Tips om inbraak te voorkomen

Aankomend weekend gaat de wintertijd in. Daarmee is de tijd aangebroken dat 
het ’s avonds vroeger donker is én de meeste inbraken worden gepleegd. Tips om 
inbraak te voorkomen vindt u op www.buurtpreventiehelmond.nl en op 
www.helmond.nl/inbraak. Heeft u vragen over het voorkomen van 
inbraak, dan kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met een van de 
buurtpreventieteams.

Makersregeling 

Bent u een professionele maker en wilt u subsidie aanvragen? Dan kan dat 
via de Makersregeling Helmond. Deze subsidie ondersteunt professionele 
makers of collectieven van makers in Helmond bij de ontwikkeling van hun 
beroepspraktijk.

Vervallen huidige subsidies
De regelingen Individuele projectsubsidies en/of Kunstprojecten en manifestaties 
komen te vervallen. Maakt u nu gebruik van een van die regelingen? Dan 
verandert er voor u nu niets. De afspraken voor de subsidieperiode en de hoogte 
van de subsidie blijven hetzelfde. Wilt u daarna opnieuw subsidie aanvragen? 
Dan kan dat via de Makersregeling.

Meer informatie
Meer informatie over de criteria van de Makersregeling en hoe u een aanvraag 
indient, vindt u op www.helmond.nl/subsidies.

Bekendmakingen

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kromme Haagdijk 66 verbreden uitweg OLO 3948675

Schutterlaan 27 slopen woning  OLO 3956773

Heeklaan 143 plaatsen carport  OLO 3944655

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

Kommavlinder perceel Z11 04-10-2018 aanbrengen gesloten  OLO 3949719

  bodemenergiesysteem

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

IJsselplein 20 16-10-2018  plaatsen dakkapel OLO 3765879

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



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

Bakelsedijk 67 05-10-2018 plaatsen carport achterzijde 

Volderhof 10 05-10-2018 oprichten erfafscheiding OLO 3955403

Aarle-Rixtelseweg 14 06-10-2018 verbouwen kantoorgebouw OLO 3954345

Schutterslaan 27 08-10-2018 oprichten woning OLO 3952135

Betuwehof 93 08-10-2018 plaatsen overkapping 

Gerstdijk (perceel Z 00769) 08-10-2018 maken uitweg 

Frans Joseph van  09-10-2018 plaatsen tijdelijke container OLO 3960095

Thielpark t.h.v. 5 (zijkant Pathe)  t.b.v. kunstproject 

Automotive Campus 70 11-10-2018 kappen 10 bomen OLO 3965093

Maisdijk 12 12-10-2018 oprichten bedrijfsgebouw OLO 3969051

kruising  15-10-2018 kappen boom OLO 3972067

Burgemeester Krollaan - Medevoort 

Markt 18 14-10-2018 wijzigen winkelpuien OLO 3971357

Lobbenhoeve 10 15-10-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3971757

Park Goorloop  16-10-2018 aanlegvergunning park goorloop OLO 3975937

kadastraal T 3020, T3010 en T2775 

Bezemheide 6 17-10-2018 maken uitweg 3,75 meter OLO 3977561

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

Bugelstraat 1 05-10-2018 maken uitweg OLO 3945425

Evertsenstraat 21-22-23- 05-10-2018 renoveren 85 woningen (complex 607) OLO 3797245

24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-37-39-41-43-45-47 / Kortenaerstraat 1-3-5-7-9-11-13-15 /

Piet Heinstraat 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40 / Tjerk Hiddesstraat 1-3-5-7 

U.N.O.-weg 5 08-10-2018 wijzigen gevel, plaatsen tuinpaviljoen OLO 3924371

Kastmolen 21 11-10-2018 aanpassen bedrijfscategorie 

Bakelsedijk 264 11-10-2018 afwijken van bestemmingsplan OLO 3812527

Heibloemweg 14 11-10-2018 oprichten bedrijfsruimte met kantoor OLO 3328139

Varenschut 18 12-10-2018 wijzigen gevel hal en plaatsen  OLO 3657153

  tussenvloer 

Ameidestraat 8 12-10-2018 wijziging pui OLO 3945539

Zonnedauwsingel 41 12-10-2018 vervangen erfafscheiding OLO 3883975

Geysendorfferstraat  12-10-2018 aanpassingen winkelcentrum  OLO 3788493

1A-1B-1C-1D-1E-1F-1-3-5-7-11-13-15  Straakven, herinrichting binnenterrein 

Geysendorfferstraat 15 12-10-2018 maken sparing tussen 2 winkelunits,  OLO 3864423

  aanbrengen stalen ligger 

Coxdonk 1-17 12-10-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3879153

Bakelsedijk 320A 15-10-2018 oprichten woonverblijf OLO 3869399

Frans Joseph van Thielpark  15-10-2018 plaatsen tijdelijke container  OLO 3960095

t.h.v. 5 (zijkant Pathe)  t.b.v. kunstproject 

Broekstraat 105 16-10-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3802275

Caroluslaan 10 17-10-2018 aanbouw/wijziging gemeentelijk  OLO 3748329

  monument 

Wederhof 14 17-10-2018 aanpassing kozijn en wijzigen reclame OLO 3915931

Bezemheide 6 17-10-2018 maken uitweg 3,75 meter OLO 3977561

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Watermolenwal 8 28-08-2018 vestigen speelautomatenhal OLO 3879125
Steenweg 17 29-08-2018 vestigen speelautomatenhal 
Scheepsboulevard 2 29-08-2018 vestigen speelautomatenhal 

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

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

Hoofdstraat (Mierlo-Hout)  16-10-2018  verlenging verkoop vis  2018-03858

  op vrijdag en zaterdag (2019) 

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

plein Winkelcentrum  04-10-2018     Oudejaarsmarkt 2018-03896

  (22 december 2018 t/m 2 januari 2019)

Berkendonk 08-10-2018     Foutdoor (7 en 8 september 2019) 2018-03941

Automotive Campus 20 09-10-2018     Kl’ik Brabant  2018-03948

  (15 en 16 november 2018) 

Dorpsstraat/Kloosterstraat 12-10-2018     Intocht Sint Nicolaas Stiphout   2018-04023

  (25 november 2018) 

Wilgenhoutstraat 2 17-10-2018     100 jarig jubileum RKSV  2018-04059

  Mierlo-Hout (6 t/m 21 mei 2019) 

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.:
Speelhuisboulevard-Markt 05-10-2018  Fairtrade & Global Goals markt  2018-03635
  (28 oktober 2018) 
Brandevoort 08-10-2018  Brandoween (27 oktober 2018) 2018-03609
Centrum 09-10-2018  Bluesroute Helmond  2018-03800
  (28 oktober 2018) 
plein Winkelcentrum  17-10-2018  Oudejaarsmarkt 2018-03896
Brouwhorst  (22 december 2018 t/m 2 januari 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.

• 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 24 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.


