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BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!
WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Vuur maken en barbecueën mag alleen
op speciale picknick- en vuurplaatsen.
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang,
emmer water of brandblusser bij de hand
voor een beginnende brand.
Gooi afval in de daarvoor
bestemde bakken. Smeulend
zwerfafval en glas is regelmatig
een oorzaak van natuurbrand.

Maak foto's of een ﬁlmpje van de situatie.
Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.
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Hoe bepaal ik mijn locatie?
De 112-meldkamer maakt gebruik van
sms-veriﬁcatie. Houd je mobiele telefoon
dus bij de hand. Oriënteer je in andere
gevallen met behulp van de aanwezige
aanduidingen van ﬁetsrouteknooppunten
of ANWB-paddenstoelen.

Parkeer nooit op bospaden en
zorg voor een vrije doorgang.

Wat moet ik doen
bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit,
blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

Laat u niet zomaar kopiëren
Als u zich op vakantie inschrijft in een hotel of op een camping, wordt in
sommige gevallen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
gevraagd. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit
misbruik tegengaan.
Hoe voorkomt u fraude met een kopie?
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken,
vraag dan altijd waarom dit nodig is. Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te
voorkomen:
1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de
datum.
2. Streep uw burgerservicenummer door. Organisaties en bedrijven mogen
het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald.
Hotels hebben dit nummer niet nodig.
3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daar
door.

Tips tegen woninginbraak

Zwart/Woord
Grijs/Wapen:
Grijs/Helm: K
Grijs/Kroon: K

Gaat u binnenkort op vakantie? Met een aantal simpele voorzorgsmaatregelen
kunt u de kans op woninginbraak verkleinen. Dat geldt ook voor thuisblijvers. In
de zomermaanden is er namelijk een piek in het aantal inbraken. Lees hier wat u
kunt doen om inbraak te voorkomen.
Vakantiegangers
Gaat u op vakantie? Licht uw buren in. Zij kunnen op de woning letten en die
een bewoonde indruk geven door post weg te halen, de planten water te geven
of de auto af en toe op de oprit te zetten. Het installeren van tijdschakelaars
zorgt ervoor dat er ‘s avonds licht brandt. Daarnaast is het verstandig uw
buren te vertellen dat zij bij een verdachte situatie direct de politie bellen
via telefoonnummer 112. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de
inbrekers te pakken.
Thuisblijvers
Blijft u tijdens de zomermaanden thuis? Let ook dan extra op. Ramen en deuren
staan vaker open met het mooie weer. Sluit altijd alle deuren en ramen en
vergeet uw wc-raampje en de garage niet. Ook al gaat u maar heel even naar
boven, boodschappen doen of naar de buren. Zorg dat u kunt zien of horen wat er
gebeurt en leg geen kostbare spullen in het zicht.
Veilig social mediagebruik
Het is natuurlijk leuk om uw mooie vakantiefoto’s meteen te delen met vrienden
en familie. Toch is het niet verstandig op social media te melden dat u op
vakantie gaat. Plaats uw vakantiefoto’s pas achteraf en zet de automatische
locatiegegevens uit (ook al gaan ze niet over uw vakantie).

Inwonersonderzoek over vuurwerk
De gemeente Helmond start deze week met een inwonersonderzoek over het
afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Iedereen kan de enquête invullen
via www.helmond.nl/vragenlijst. De gemeente nodigt daarnaast de 1.600
deelnemers van het stadspanel uit om mee te doen. Het onderzoek loopt tot en
met 16 september 2018.
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 een centraal vuurwerk 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.

Start uitvoering glasvezel in 2019

Veilige kopie met KopieID app
U kunt ook heel makkelijk een kopie maken via de KopieID app van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de KopieID app kunt u in de
kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben
of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie
met daarin het doel en de datum van de kopie. Meer informatie over de app of
identiteitsfraude vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Van 2019 tot en met 2021 wordt glasvezel gelegd in de straten waar nog geen
glasvezel ligt. Dat is in de binnenstad, Dierdonk, Helmond-Noord, HelmondOost, Helmond-West, ’t Hout en Warande, buitengebied en particulieren in de
industriegebieden. De gemeente ziet glasvezel als een nutsvoorziening net zoals
riolering en elektriciteit. Iedereen moet over glasvezel beschikken om klaar te zijn
voor de toekomst. In september wordt bekend gemaakt in welke wijk begin 2019
wordt gestart. Meer weten? Kijk dan op www.helmond.nl/glasvezel.

• 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

Longhorn koeien gaan weide in Dierdonk
begrazen

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

Vanaf volgende week komt er een aantal Longhorn koeien naar de weide aan de
noordzijde van Dierdonk. Deze weide vormt een natuurlijke overgang tussen de
woonwijk en de natuurzone langs de Bakelse Aa.
Als u wilt wandelen in het gebied, houdt u zich dan aan een aantal regels. Blijf
minstens 25 meter van de dieren vandaan en doorkruis de kudde niet. Laat de
dieren met rust en voer en aai ze niet. Heel belangrijk, houdt honden aan de lijn.
Longhorn koeien zijn van nature niet agressief, maar er is altijd een kans dat ze
onvoorspelbaar reageren op bezoekers.
De koeien helpen om de biodiversiteit in de weilanden te vergroten en het gebied
open te houden. Dankzij hun natuurlijk gedrag zorgen de koeien ook voor een
betere variatie in het gebied door het verspreiden van zaden. Het begrazen van
weides door koeien is iets wat van oudsher veel werd gedaan.

Bekendmakingen
Nr. Omgevingsloket:
OLO 3794699

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Bakelsedijk 262-264
16-07-2018 bestemmingsplanwijziging

Nr. Omgevingsloket:

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Kortenaerstraat 1-15,
12-07-2018 renoveren 85 woningen (complex 607) OLO 3797245
Piet Heinstraat 12-40,Evertsenstraat 21-47 en 22-32
Brandevoort, Liverdonk,
12-07-2018 oprichten woning
OLO 3797313
kavel L24
Rivierensingel, kavel O1071 12-07-2018 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3686419
Molenstraat 199
11-07-2018 maken balkon/terras op aanbouw
OLO 3797151
		(achterzijde)
Bakelsedijk 262-264
17-06-2018 bestemmingsplanwijziging
kadastraal perceel U 06650 16-07-2018 oprichten tijdelijk 1-laags
OLO 3804417
(Markesingel) 		 onderwijsgebouw
Molenven , sectie B 3672
13-07-2018 Natuurpoort Molenven
OLO 3799519
Rakthof 2
14-07-2018 vergroten bedrijfspand (achterzijde), OLO 3802733
		 plaatsen 2 schermen (voorzijde)
Pastoor Wichmansstraat 4 16-07-2018 vergroten woning met serre
2018-X0825
Lage Dijk 2 /
16-07-2018 maken uitweg, verplaatsen
OLO 3806601
Rooseindsestraat 55		 bestaande uitweg
3e Haagstraat 143
17-07-2018 plaatsen dakkapel
OLO 3807295
Trambaan 30
17-07-2018 verbouwen en vergroten woning
OLO 3807919
Kommavlinder,
17-07-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3808401
Stiphout Zuid, Kavel Z 10
Kardinaalspad 30
18-07-2018 vergroten woning
OLO 3623311
Brandevoort kavel L 19,
18-07-2018 oprichten woning
OLO 3705567
Coolendonk
Bakelsedijk 262-264
18-07-2018 afwijken van bestemmingsplan
OLO 3812527

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Datum indiening:
Suytkade fase I, kavels 101 23-05-2018
t/m 128		
percelen B 04316, B 03672, 28-05-2018
B 02849

Projectomschrijving:
oprichten 28 woningen
(Suytboulevard, Palladio)
aanleg fietspad Molenven

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3636413
OLO 3381925

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:
Lambertushof
11-07-2018 		
			
hofje achter
11-07-2018 		
Lambertuskerk
		

Werkomschrijving:
Musique en plein public
(26 augustus 2018)
Cinema en plein public
(7 en 8 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.

Milieu (1)

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Smeedsbeemden 8
12-07-2018 plaatsen dakraam

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Kasteellaan/Havenweg 12-07-2018
Kasteeltuin uitloop (6 juli, 13 juli, 20 juli, 2018-02535
		
27 juli, 3 augustus, 10 augustus en 17 augustus 2018)
parkeerterrein
13-07-2018
Smile per Mile (16 september 2018)
2018-02772
Carolus Borremeus College e.o.
Havenpark
13-07-2018
Beachvolleybal Havenpark
2018-02483
		
(26 augustus 2018)
2018-02483
Markt
16-07-2018
Zomerse markt in Oosterse sferen
2018-02594
		
(26 augustus 2018)

Registratienr.:
2018-02806
2018-02782

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

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
Elma Keukens

Locatie
Breedijk 5

Omschrijving melding
Het produceren van keukens en interieurbouw.

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op
basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:
Stappert Noxon B.V. op de locatie Gerstdijk 4 te Helmond.
Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (19 juli 2018) kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan
burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus
950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op
www.helmond.nl, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij
gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige
voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het volgende bestemmingsplan:
Brouwhuis – Deltaweg 2. Het betreft de nieuwvestiging van een fastfoodketen KFC en het
planologisch-juridisch vastleggen van de bestaande Boerenbond
Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt
geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage
kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse
en op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen
vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies
uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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

25 juli 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

