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Aanmelden voor de derde editie van de
Kidskookcaféwedstrijd
Dit jaar wordt in Helmond voor de derde keer de Kidskookcaféwedstrijd
georganiseerd voor leerlingen van groep 7 en 8 van Helmondse basisscholen.
Leerlingen kunnen zich in duo’s opgeven door een lekker en verrassend
recept in te sturen met de flespompoen. Op donderdag 11 oktober vindt de
finale plaats waarin de geselecteerde duo’s strijden om de Helmondse titel.

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

Mantelzorgers in het zonnetje
Mantelzorgers van alle leeftijden worden in het zonnetje gezet voor hun
inzet voor hulpbehoevende inwoners uit onze stad. De gemeente Helmond
start daarvoor in september een waarderingsactie, in samenwerking met het
Steunpunt Mantelzorg. Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond
(ook als u buiten Helmond woont) die langdurig ziek is of een beperking
heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen.

Aanmelden
Leerlingen kunnen zich op een creatieve manier aanmelden in koppels van twee
tot en met 23 september door een mail te sturen naar k.spijkers@ggdbzo.nl. Uit
alle inzendingen wordt op dinsdag 25 september een selectie gemaakt van de
beste duo’s die tegen elkaar zullen strijden tijdens de Helmondse finale.
Dutch Agri Food Week
De Kidskookcaféwedstrijd wordt georganiseerd door Stichting Food Tech
Brainport, Jong Helmond Lekker Gezond en Gemeente Helmond tijdens de Dutch
Agri Food Week (DAFW). Deze vindt dit jaar plaats van 5 tot en met 16 oktober én
staat geheel in het teken van gezonde voeding en gezondheid.
Meer informatie
Meer informatie over de wedstrijd kunt u vinden op www.foodtechbrainport.nl.

Volwassen mantelzorgers kunnen kiezen uit een cadeaubon ter waarde van € 70,of een geldbedrag. Jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) krijgen een Gift Card Pathé
ter waarde van € 40,-.
Aanvragen
Op 19 september en 10 oktober staat er een speciale uitknipbon op de
gemeentepagina’s in De Traverse en in De Loop. Daarmee kunt u als mantelzorger
een cadeaubon of geldbedrag aanvragen.
U hoeft niet te wachten op deze publicaties, want op 1 september staan de
formulieren op de website van de LEVGroep. De formulieren kunt u downloaden
en opsturen naar de LEVGroep. Papieren exemplaren liggen vanaf die datum bij
de receptie van LEVGroep.
Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor onder andere
informatie, voorlichting, advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding en
emotionele steun. Daarnaast organiseert het Steunpunt het Mantelzorgcafé.
Meer informatie over het steunpunt en de mantelzorgactie vindt u op
www.levgroep.nl (pagina Helmond).

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.

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

Raadsvergadering
4 september 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 4 september aanstaande in de
raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.
Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal
op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar ook een
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Verordening Kwijtschelding belastingen Helmond 2018
• Ontwerp Programma Geluid 2018 – 2023
• Aangepaste kaders voor ontwikkeling zwemvoorziening in Helmond
De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

• 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

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 4 september 2018 en
18 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 internet.
Kijkt u hiervoor 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.

Projectlocatie:
Datum indiening:
Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Laathoeve 48
28-06-2018
oprichten woning, maken uitweg
OLO 3757407
			
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.

Milieu (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond, gelet op artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, maken bekend dat er maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld ten aanzien van:

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

• Custom Powders BV, Grasbeemd 10 te Helmond, het betreft een inrichting voor het be- en
verwerken van poeders voor de chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
De maatwerkvoorschriften gaan over een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften
van het Activiteitenbesluit milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu.

Bekendmakingen

De beschikking waarbij maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Utrechtplein 4A
16-08-2018 transformeren bestaande
OLO 3860637
		 plint naar 3 appartementen
van Graftstraat 77
16-08-2018 plaatsen dakkapel
OLO 3860379
Lochtenburg,
19-08-2018 oprichten woning
OLO 3863439
kadastraal U 07040
Klarenbeemden 36
19-08-2018 plaatsen poort
OLO 3863449
Geysendorfferstraat 13-15
20-08-2018 maken sparing tussen 2 winkelunits, OLO 3864423
		 aanbrengen stalen ligger
Beelsstraat 1
21-08-2018 wijzigen bedrijfswoning naar
OLO 3866097
		 twee appartementen
van Someren-Downerlaan 50 21-08-2018 vergroten woning, strijdig gebruik
OLO 3864887
Klotshoeve 1
21-08-2018 wijzigen gevel + plaatsen dakkapel OLO 3866419
Kasteelplein 1
21-08-2018 sloopwerkzaamheden
OLO 3867221
		rijksmonument
hoek Heibloemweg/Maisdijk 22-08-2018 oprichten bedrijfsruimte met kantoor OLO 3328139

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt
getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na
de dag van bekendmaking (6 augustus 2018) van het besluit.

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

29 augustus 2018

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Kommavlinder 1 21-08-2018
Stiphout Zuid, Kavel Z 10
Vossenbeemd 11
21-08-2018
Vossenbeemd 9 en 11
22-08-2018
Besselhoeve 16A
23-08-2018
Groenstraat 170-224
23-08-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning en maken uitweg OLO 3808401
oprichten kantoor
oprichten 2 bedrijfshallen
plaatsen overkapping en poort
wijzigen entree

OLO 3682309
OLO 3682295
OLO 3677851
2018-X0887

Weten wanneer
Proef
ik langskom?

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Kasteelplein 1
Stiphout Zuid,
Vuurvlinder kavel Z 23
3e Haagstraat 143

Projectomschrijving:
saneren asbestleiding in de vloer
oprichten woning
plaatsen dakkapel

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3853913
OLO 3770787
OLO 3807295

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Maisdijk 4
17-08-2018
		
Hortensiapark
17-08-2018
		
Kunstkwartier en Speelhuisplein
21-08-2018
		

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Arte for India Festival
2018-02309
(29 september 2018)
Herdenking Bevrijding
2018-03125
Helmond (25 september 2018)
Open dag Kunstkwartier
2018-02586
(9 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.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
Leyplantsoen/Tongelreep
16-08-2018
Poeldonkshoeve/Woesthoeve 16-08-2018
Havenplein
17-08-2018
		

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Burendag (22 september 2018)
2018-03209
Buurt BBQ (22 september 2018)
2018-03210
Sinterklaas in de piste
2018-03229
(18 november t/m 2 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.

Kijk op www.deafvalapp.nl
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.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=1
Rood: C=0 / M=1
Goud: C=0 / M=
Zwart: C=0 / M=

• 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

