
Educatieve middag in de Stiphoutse bossen

Altijd al willen weten hoe schapen werk uit handen kunnen nemen? Kom 
dan zaterdag 8 september om 14.30 naar de educatieve middag in de 
Stiphoutse bossen. Tijdens deze middag legt de schaapsherder uit waarom 
de gemeente Helmond schapen inzet om het bos op een natuurlijke manier 
te onderhouden. Na afloop van deze presentatie kunnen bezoekers ook 
deelnemen aan een korte excursie door het bos, onder leiding van Bosgroep 
Zuid Nederland. Kortom, een leuke en leerzame middag voor jong en oud.

De educatieve middag bezoeken
Wilt u, samen met uw gezin, een bezoek brengen aan de educatieve middag op 
zaterdag 8 september? Dan bent u van harte welkom. De middag start om 14.30 
en zal plaatsvinden aan de oostkant van het Kamerven in de Stiphoutse bossen. 
Deze locatie kunt u bereiken via de Wiebiegenweg (gemeente Helmond). 
De route door het bos is vanaf de parkeerplaats aangegeven. 
Ook kunt u via de Lieshoutseweg (gemeente Nuenen) het Kamerven bereiken. 
Vanaf de Lieshoutseweg is de route met pijlen aangegeven.

Fotografie: Pieter Cox

Ondersteuning in huis met leefstijlmonitoring

Hebt u ondersteuning in huis nodig? Of bent u mantelzorger? Dan kan 
leefstijlmonitoring u mogelijk helpen. Als mantelzorger kunt u met deze 
dienst namelijk op afstand een oogje in het zeil houden. Daardoor hoeft u 
niet steeds bij degene te zijn die u ondersteunt.

Leefstijlmonitoring werkt op basis van bewegingsmelders, niet met camera’s. 
Het is een dienst die met een paar simpele sensoren het leefpatroon van een 
alleenstaande oudere in kaart brengt. Via een app kunt u als mantelzorger 
zien of alles goed gaat en krijgt u een bericht als er iets mis is. Ook wordt u 
gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsrisico’s die ontstaan. Bijvoorbeeld als 
iemand langzamer gaat lopen waardoor het valrisico toeneemt. Overal, ook als u 
dus niet op locatie bent.

Gratis tot 1 maart 2019
Woont u alleen of bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand die alleen woont? 
Dan is ondersteuning via leefstijlmonitoring wellicht iets voor u. De gemeente 
Helmond stelt leefstijlmonitoring gratis beschikbaar tot 1 maart 2019. De 
gemeente werkt hierbij samen met KPN-vitaal. Na 1 maart 2019 geeft u zelf aan 
of u ermee wilt doorgaan. U zit er dus niet aan vast.
Bij de KPN-winkel in de Elzaspassage kunt u zien hoe leefstijlmonitoring werkt.  

Aanvragen
Wilt u leefstijlmonitoring aanvragen?  Ga dan naar www.kpn.com/vitaal.

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

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een initiatief, 
maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Bezoek dan één van de 
wijkspreekuren om met de wethouder in gesprek te gaan. 

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u, indien nodig, in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes. 

Overzicht wijkspreekuren
Voor een overzicht van de aankomende wijkspreekuren in september gaat u naar 
www.helmond.nl/wijkgerichtwerken. U kunt zonder afspraak een bezoek brengen 
aan één van de wijkspreekuren. 
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Kijk voor meer informatie op 

helmond.nl/jeugdlintje



Bekendmakingen

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

Bakelsedijk 320A 22-08-2018 oprichten woonverblijf 2018-X0925

Beugelsplein 5A 27-08-2018 brandveilig gebruik OLO 3876183

Kanaaldijk N.W. 47 27-08-2018 aanleggen uitweg OLO 3875293

Heibergweg 1 27-08-2018 oprichten loods/stal voor jongvee OLO 3873859

Molenstraat 198-200 25-08-2018 wijzigen gevel/kozijnen OLO 3858097

Gasthuisstraat 3 25-08-2018 verplaatsen tuinhuis OLO 3874283

Rakthof 10A 27-08-2018 uitbouwen serre OLO 3766993

Dinkelstraat 33 23-08-2018 aanvraag aanbouw OLO 3515155

Tyssenvoort 23 23-08-2018 beroep aan huis OLO 3871981

Watermolenwal 8 28-08-2018 aanvraag speelautomatenhal OLO 3879125

Coxdonk 1-17 28-08-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3879153

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

Plesmanlaan 96 24-08-2018 verplaatsen erfafscheiding en poort OLO 3756255

Bakshoeve 4-6-8-10 /  24-08-2018 oprichten diverse aanbouwen OLO 3634379

Zandershoeve 2-4-18 

Laathoeve 48 24-08-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3757407

t.h.v. Maisdijk 7 27-08-2018 kappen 1 boom OLO 3858881

van Someren- 27-08-2018 vergroten woning, strijdig gebruik OLO 3864887

Downerlaan 50 

Stiphout Zuid, kavel Z 22 24-08-2018 oprichten woning OLO 3772149

Wesselmanlaan 43 28-08-2018 vergroten dakkapel  OLO 3698185

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Molenstraat 201 28-08-2018     herbestemming,  OLO 3037487

      oprichten appartementen 

2e Haagstraat  30-08-2018     oprichten 11 huurwoningen en OLO 3731361

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G     maken uitwegen

3e Haagstraat 76, 78, 80, 82  

Hurksestraat  30-08-2018     oprichten 5 huurwoningen OLO 3731507

1C, 1D, 1E, 1F en 1G 

Beroepschrift

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dinkelstraat 33 29-08-2018  aanvraag aanbouw OLO 3515155

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend 

dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd 

uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden

   verwijdering verwijdering

Kindcentrum   Sportkomplex de  903179076 24-08-2018 Stopzetten

Kinderspeelhoeve Rijpel 3 Helmond   bedrijfsvoering

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Ecozone Brandevoort 24-08-2018  Braverun (16 september 2018) 2018-01334 

 

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: Werkomschrijving: Registratienr.:

Landvoort 25-08-2018     Straatfeest Landvoort  2018-03342

  (15 en 16 september 2018) 

winkelcentrum Brouwhorst 24-08-2018     Inhalen Sinterklaas  2018-03344

  (17 november 2018) 

kruising Houtse Parallelweg/ 22-08-2018     Buurtbarbecue Houtse Parallelweg 2018-03293

Haagse Beemdweg  (15 september 2018) 

Beukeliusstraat 20-08-2018     Garageverkoop Beukeliusstraat  2018-03258

  (9 september 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.

Vergunning Wet op de Lijkbezorging (crematorium)
Op basis van artikel 53 van de Wet op de Lijkbezorging behoeft het vestigen, uitbreiden 

of wijzigen van een niet gemeentelijk crematorium een vergunning van burgemeester en 

wethouders. Voor het aan de Meanderlaan 1 gevestigde  (en in werking zijnde) crematorium 

is deze vergunning eerder nooit aangevraagd en/of verleend. Ter formalisering van de 

bestaande situatie is het voornemen bekendgemaakt de vergunning alsnog te verlenen. Er 

zijn geen zienswijzen ingediend, waarna de vergunning op 24 augustus 2018 is verleend. 

Volgens artikel 55 van de Wet op de Lijkbezorging kunnen belanghebbenden binnen 6 weken 

na besluitvorming beroep instellen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MX ’s Hertogenbosch.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Een parkeerplaats op het parkeerterrein aan het Reuselplantsoen aan te wijzen als algemene 

 gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen van het bord model E06 van bijlage 1 van het

  RVV 1990.

• Fietspad Vogelenzang de status ‘verplicht fietspad’ te geven. Daarnaast een 

 voorrangssituatie aan te brengen ter hoogte van de Leemkuilenweg, fietspad Vogelenzang 

 heeft hierbij voorrang.

• Op het parkeerterrein aan de Cacaokade, een deel van het parkeerterrein van maandag t/m 

 vrijdag tussen 07.30 uur en 09.15 uur af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer op meer dan 

 twee wielen door het plaatsen van borden model C06 van bijlage 1 van het RVV 1990 met 

 onderbord OB206p.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De 

termijn voor het indie¬nen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan 

met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaar¬schrift 

dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het 

bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de 

Gemeentesite (www.helmond.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit ver-zoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: De 

Voorzieningenrechter, sector be-stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor 

het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de Gemeentesite (www.helmond.nl). Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u 

contact opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

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 5 september 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.

• 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

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


