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Wijkspreekuren in november
Heeft u een vraag, idee of een initiatief voor uw wijk, maar weet u nog niet hoe
u dit moet aanpakken? Bezoek dan het wijkspreekuur om hierover te praten met
de wethouder. U kunt bijvoorbeeld naar het spreekuur komen als u ideeën heeft
over het verbeteren van de leefbaarheid in uw wijk of als u vragen heeft over
energiezuinig wonen.
Overzicht wijkspreekuren
In november staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Dierdonk met wethouder Van den Waardenburg op donderdag 1 november
van 19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6)
• In Rijpelberg met wethouder Maas op donderdag 8 november van 19.30 tot
20.30 uur in De Brem (Rijpelplein 1)
• In Helmond-Noord met wethouder Van den Waardenburg op woensdag
14 november van 19.30 tot 20.30 uur in De Boerderij (Harmoniestraat 105)
• In Helmond-West met wethouder Van Dijk op maandag 19 november van
19.30 tot 20.30 uur in Westwijzer (Cortenbachstraat 70)
• In Stiphout-Warande met wethouder Van Bree op maandag 26 november van
19.30 tot 20.30 uur in De Ark (Dorpsstraat 29)
• In Mierlo-Hout met wethouder Dortmans op woensdag 28 november van
19.30 tot 20.30 uur in Geseldonk (Cederhoutstraat 44)
U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur.
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Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Korting met collectieve aanvullende verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben.
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek.
Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering niet
vergoedt? Maak dan gebruik van de collectieve aanvullende verzekering (CAV).
U krijgt dan korting op uw verzekeringspremie en een extra uitbreiding van het
aanvullend pakket. U kunt kiezen uit verschillende pakketten.
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV.
Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks
aanmelden van oktober tot 31 december.
Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van
het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het CAK omdat u een betalingsachterstand heeft bij
uw zorgverzekering.
Aanvragen?
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? Meld u dan
rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier aanmelden
werkt het snelst. Heeft u geen internet en is er niemand die u kan helpen, dan
kunt u een afspraak maken bij de CZ-winkel. Ook kunt u terecht bij de afdeling
Zorg en Ondersteuning van de gemeente. Dat kan tussen 15 november en 15
december op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan
te melden.
CZ-winkel
Molenstraat 223
088 555 7777
Gemeente Helmond, Sociaal Domein
Zandstraat 94, Helmond
14 0492

Informatieve raadsbijeenkomst Centrumontwikkeling
Wat zijn de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van
centrumontwikkeling in middelgrote steden? Wat betekent dit voor het
Helmondse centrum? Dinsdag 6 november horen de raadsleden dit van diverse
externe sprekers. Deze informatieve raadsbijeenkomst is van 19.30-22.00 uur
in Zaal Traverse. Inwoners en ondernemers zijn van harte welkom om aan te
sluiten.
De raad zal die avond voornamelijk worden meegenomen in de ontwikkeling
van winkel- en horecalandschap, stedelijke ontwikkeling van stadscentra en
hoogbouw en transformatie van kantoren.

Informatiebijeenkomsten
Gemeente Helmond organiseert ook informatiebijeenkomsten over de
gemeentelijke collectieve zorgverzekering en over de andere minimaregelingen
die de gemeente aanbiedt. Adviseurs van CZ en inkomensconsulenten van de
afdeling Programma Sociaal Domein zijn aanwezig om antwoord te geven op uw
persoonlijke vragen. U kunt zelf kiezen welke dag uw voorkeur heeft.
U hoeft zich niet aan te melden en bent van harte welkom op:
• dinsdag 20 november, 19:00-20:30 Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 123.
Meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering vindt u
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl.

Beeldvorming
De sprekers leggen vanuit de algemene ontwikkelingen de link naar de
concrete situatie in Helmond. De raad krijgt zo in een vroeg stadium van het
besluitvormingsproces een goed beeld van wat er op dat terrein speelt. Deze
kennis gebruiken de raadsleden als zij in de toekomst een besluit nemen
over bijvoorbeeld bestemmingsplannen van het centrum, de marktvisie of
evenementenbeleid.
Vrij toegankelijk
Ondernemers en inwoners zijn van harte welkom. Ook kunnen zij vragen stellen
of opmerkingen maken. Aanmelden is niet nodig.

• 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)

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17
Rood: C=0 / M=10
Goud: C=0 / M=10
Zwart: C=0 / M=0

Laag inkomen en hoge medische kosten?
Stap over op de gemeentelijke collectieve verzekering bij CZ. Regel het voor 31 december 2018!
Meer informatie: www.helmond.nl of www.gezondverzekerd.nl. Of bel met de gemeente via 14 0492.

• 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

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg
ongenummerd

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Goorwal 8
17-10-2018 vergroten woning
Ridderstraat 24 t/m 30 +
17-10-2018 onderhoud woningen fase IIB
OLO 3978533
32 t/m 44 (even), Haaglaan 32 t/m 52 (even), Haaglaan 43 t/m 53 (oneven)
de Kromme Geer 48
21-10-2018 wijzigen voorgevel
OLO 3985555
Liverdonk kavel L 41
19-10-2018 oprichten woning
OLO 3983825
Geysendorfferstraat 1 t/m 15 23-10-2018 maken uitrit winkelcentrum
OLO 3989175
		Straakven
Ruwe Berk, Zoete Kers
19-10-2018 paalberekening 19 appartementen OLO 3983543
		 (Villa de Wit)
Geysendorfferstraat 1
23-10-2018 aanbrengen reclame winkelcentrum OLO 3989241
		Straakven
Drietipstraat 31
24-10-2018 veranderen voorgevel
OLO 3983123
Strobolhoeve 20
23-10-2018 plaatsen erfafscheiding
OLO 3991345
Vuurvlinder 1
25-10-2018 wijziging op verleende vergunning OLO 3994961
		 (Z19), woning
Automotive Campus
25-10-2018 aanleggen van de ring,
OLO 3982823
		 parkeervakken en groenzone en oprichten bruggen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag,
(provincie Noord-Brabant)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Korte Beemd 3
12-10-2018 advies aan ODZOB
		 Korte Beemd 3

Nr. Omgevingsloket:
2018-X1153

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. Voor de volledige publicatie van
de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u kijken op
http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Suytboulevard
18-10-2018
59 t/m 79 oneven
Klotshoeve 1
19-10-2018
Burgemeester
24-10-2018
Moonsstraat 9		
Park Goorloop kadastraal
24-10-2018
T 3020, T3010 en T2775
Geysendorfferstraat
24-10-2018
1 t/m 15
Dinkelstraat 35
24-10-2018
Duizeldonksestraat 1
24-10-2018
Goorwal 5
25-10-2018

Projectomschrijving:
oprichten 28 woningen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3636413

wijzigen gevel + plaatsen dakkapel
afwijken bestemmingsplan i.v.m.
kamerverhuur
aanlegvergunning park Goorloop

OLO 3866419
OLO 3847441
OLO 3975937

maken uitrit Winkelcentrum Straakven OLO 3989175
plaatsen berging/overkapping
plaatsen dakkapel (voorzijde)
plaatsen (tijdelijke) woonunit

OLO 3919683
OLO 3686359
OLO 3936441

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg ongenummerd, met ingang van
1 november 2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit bestemmingsplan betreft de realisatie van een ruimte voor ruimte woning op een kavel
tussen de nummers 69 en 75.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.180107-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Zienswijze
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de
gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond,
onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg
ongenummerd. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00
uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen
telefoonnummer (0492) 702602.

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

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.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Raktweg 41
22-05-2018 renoveren stal
Rakthof 10A
27-08-2018 wijzigen gebruik, serre en
		 entree bouwen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3682269
OLO 3876993

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

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
Romonesco Slager-Traiteur
Enexis Netbeheer BV
Aldi Best BV

Locatie
Omschrijving melding
Dorpsstraat 47a
Het starten van een (afhaal)restaurant.
Burgemeester van
Het oprichten van een
Houtlaan/Narcissenstraat
gasdrukregel- en meetstation.
Deltaweg 247
Het oprichten van een supermarkt.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb
Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij
een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.
Locatie:		Montgomerystraat 12 (locatiecode AA079402170)
Melder:
Berendsen Textiel Service B.V.
Datum ontvangst: 25 oktober 2018

• 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

31 oktober 2018

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

