
Aandacht voor mantelzorgers in  
tentoonstelling Mantel der Liefde

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. 

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. 

16.000 mantelzorgers in Helmond
Geschat wordt dat er in Helmond 16.000 mantelzorgers zijn. Vaak gaat het om 
zorg voor familieleden of andere naasten. Dat is emotioneel en fysiek zwaar. 
Daarbij hebben de meeste mantelzorgers een eigen gezinsleven, werk en/of 
school. Deze inwoners staan daarom vaak onder grote druk. Veel organisaties in 
Helmond en de gemeente doen er alles aan om mantelzorgers en mensen die 
hulp nodig hebben, zo goed mogelijk te ondersteunen. Ongeveer 10% van de 
mantelzorgers is jonger dan 18 jaar. Deze kinderen hebben vaak moeite om de 
zorg met school te combineren, waardoor hun schoolprestaties verslechteren. 
De tentoonstelling heeft daarom extra aandacht voor hen door middel van een 
gratis educatieprogramma en een kijkwijzer voor het voortgezet onderwijs. Met 
dit programma kunnen scholen het mantelzorgen door kinderen bespreekbaar 
maken.

Meer informatie
Bij de tentoonstelling vindt u allerlei informatie over mantelzorg en 
mantelzorgondersteuning in Helmond. Organisaties kunnen een 
informatieavond of ontmoeting voor lotgenoten houden in de expositieruimte. 
Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de bibliotheek 
(Wilma Swinkels). De tentoonstelling in Helmond is tot stand gekomen door 
samenwerking tussen de organisatie van Mantel der Liefde, bibliotheek 
Helmond-Peel en gemeente 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). Vrijdag 20 en 27 juli en 3 en 10 augustus 
is de bibliotheek op vrijdagavond gesloten.
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• 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

Wegafsluitingen tijdens de Kennedymars

Dit weekend vindt de 56e Kennedymars plaats. In de nacht van zaterdag op 
zondag volgen de wandelaars een route van oost naar west door Helmond.

Er worden voornamelijk trottoirs en fietspaden gebruikt. Bij grotere kruispunten 
worden de wandelaars begeleid door verkeersregelaars. Op www.kennedymars.nl 
leest u door welke straten de wandelaars lopen.

Vanwege activiteiten op het Havenplein zijn de volgende wegen op zaterdag 7 
juli van 8.00 tot 5.00 uur afgesloten:
• Kasteellaan, tussen Parkweg en Veestraat
• Havenweg, tussen Havenweg en Veestraat

Wegafsluitingen Stippentse Mèrt Stiphout 

Op zondag 8 juli is de Stippentse Mèrt in Stiphout. Vanwege dit evenement is de 
Dorpstraat die dag tussen Elsdonk en huisnummer 33 afgesloten van 6.00 tot 
23.00 uur.

Werkzaamheden spoorwegovergang  
Kanaaldijk NW 

Van donderdag 12 juli 6.00 uur tot en met maandag 16 juli 6.00 uur voert 
Prorail werkzaamheden uit aan de spoorwegovergang Kanaaldijk NW. De 
overgang is dan tot aan het kruispunt Kanaaldijk NW met de Eikendreef in 
beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. 

De omleidingsroutes zijn als volgt:
Omleiding 1: Heeklaan, Kasteelherenlaan, Binnendongenstraat, Boerhaavelaan, 
Jan van Brabantlaan en Julianalaan en vice versa  
Omleiding 2: Vanuit het zuiden richting Helmond Centrum: via Engelseweg, 
Stationsstraat 
 

Vergaderingen 
welstandscommissie

 
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 10 juli 2018 en 24 juli 
2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden 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.

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

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587 575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Dorpsstraat 55- 07-06-2018 wijziging op verleende vergunning OLO 3511239 

57-57A-57B-57C-57D-57E-57F-57G-57H-57J-57K-57L-57M-57N-57P-57R-57S-57T-57V  

Rooseindsestraat 39A 26-06-2018 renovatie voorgevel en dak loods OLO 3549119

Burgemeester Krollaan 97 22-06-2018 vergroten woning OLO 3622375

Dr. Dreeslaan 228 en 230 26-06-2018 oprichten woning (tweekapper) OLO 3525857

Ringdijk 4 27-06-2018 maken 2e uitweg OLO 3691319
Foto: Ilse Wolf 



• 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  4 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.

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

hoek Ameidestraat/  21-06-2018 oprichten 22 appartementen OLO 3722729

Koninginnewal  met commerciële ruimte  

Wesselmanlaan 43 23-06-2018 vergroten dakkapel (achterzijde) OLO 3698185

Engelseweg 147 25-06-2018 plaatsen reclame (legalisatie) OLO 3757545

Engelseweg 154 21-06-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) 2018-X0709

Engelseweg 156 21-06-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) 2018-X0711

Engelseweg 152 21-06-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) 2018-X0710

Engelseweg 198 /  19-06-2018 plaatsen reclameborden (legalisatie) 2018-X0712

Rooseindsestraat 99 

Stiphout Zuid,  24-06-2018 oprichten woning OLO 3746421

Vuurvlinder, kavel Z27 

Ameidestraat/ 21-06-2018 oprichten 22 appartementen  OLO 3752005

Koninginnewal  met commerciële ruimte 

Liverdonk kadastraal  25-06-2018 oprichten woning OLO 3684043

U7375, bouwnummer L13

Hurksestraat 10 23-06-2018 plaatsen mantelzorgwoning OLO 3755775

Haaglaan 54-56-58- 26-06-2018 onderhoud woningen Haaglaan e.o. OLO 3753041

60-62-64-66-68 / Ridderstraat 2-4-6-8 / 2e Haagstraat 12C-12D-12E-12F 

Stationsstraat 52 26-06-2018 wijzigen kantoor in woning OLO 3763035

Suytkade fase 2A  27-06-2018 oprichten 12 woningen (Suytkade fase 2A) OLO 3760735

kadastraal F 1001 

Varenschut 18 28-06-2018 wijzigen gevel hal OLO 3657153

IJsselplein 20 28-06-2018 plaatsen dakkapel OLO 3765879

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Beelsstraat 1 30-04-2018 verbouwen woning naar  OLO 3640899

  3 appartementen 

 

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.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie:  Datum ter inzage    Datum ter inzage   Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:

                                   legging vanaf:    legging tot en met: 

Voorste Akkerweg     05-07-2018  16-08-2018  oprichten 26                          OLO 3387403 

3 t/m 17 even huisnummers           woningen Houtse Akker

            

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.

Zienswijzen

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 0492-

587506).

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

sporthal Polaris en zalen 19-06-2018     OVMH Consumentenbeurs  2018-02461

De Geseldonk  Helmond ’t Hout (2 t/m 4 november 2018) 

Café De Kei / Café De Vlegel 25-05-2018     Live muziek Kasteellaan  2018-02479

  (8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12   

  augustus en 19 augustus 2018) 

Havenpark 21-06-2018     Beachvolleybal Havenpark 2018-02483 

  (26 augustus 2018) 

Berkendonk 24-06-2018     Foutdoor (25 augustus 2018) 2018-02502

Kasteellaan/Havenweg 25-05-2018     Kasteeltuin uitloop  2018-02535

  (6 juli, 13 juli, 20 juli, 27 juli, 3 augustus, 10   

  augustus en 17 augustus 2018) 

Griftstraat 25-06-2018     Straatbarbecue (28 juli 2018) 2018-02543

 

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.:

Icarusstraat 35 21-06-2018  Team Holzken Boksgala (7 en 8 juli 2018) 2018-02203

Groenewoud 25-06-2018  Zomerborrel (5 juli 2018) 2018-02366

de Hoefkens 1B 28-06-2018   Kennedymars - oliebollenkraam  2018-02258

  (7 juli 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.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen 

op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. De 

verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat het 

huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten het vertrek 

te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. Dit betekent dat zij 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, 

toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

PAP Blankers  09-02-1991

Veen, K van  28-11-1979

Kaygisiz, M  13-11-1991

Kinderen, JAP der  04-06-1983

Kaygisiz, M  27-12-1988

Ontwerp Programma Geluid 2018-2023
Het college heeft op 26 juni 2018 ingestemd met het ‘ontwerp Programma Geluid 2018-

2023’. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen de 

gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties 

voor de komende vijf jaar die de gemeente Helmond en andere partijen gaan nemen. Door de 

uitvoering van het ontwerp Programma Geluid beoogd de gemeente een passend geluidniveau 

te behouden en waar het kan te verbeteren. 

Ter inzage

Het ‘ontwerp Programma Geluid 2018-2023’ is vanaf 5 juli tot 16 augustus 2018 voor eenieder 

te bekijken op www.helmond.nl/geluid.

Zienswijzen

Gedurende de hierboven genoemde termijn van zes weken kunnen zienswijzen worden 

ingediend. Wilt u schriftelijk een zienswijze indienen, dan moet dit worden gezonden aan 

het college van burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. 

Ook per mail kan een zienswijze worden ingediend. Dit dient dan te geschieden op het 

volgende mailadres: gemeente@helmond.nl en met de vermelding “zienswijze ontwerp 

Programma Geluid”. U krijgt dan een bevestiging van de door u gestuurde mail. Iedereen kan 

schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze op het ontwerp programma indienen tot 16 

augustus 2018. De ingebrachte zienswijzen worden behandeld als onderdeel van de openbare 

voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie

Wenst u een toelichting op het ‘ontwerp Programma Geluid 2018 – 2023’? Neemt u dan 

contact op met mevrouw Karin Aquina via het Klant Contact Centrum, tel 14 0492 of via het 

mailadres k.aquina@helmond.nl.

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. 

 

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


