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Laat u niet zomaar kopiëren

Aanvragen subsidie voor verwijderen asbestdaken

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.

Heeft u een asbesthoudend dak dat u wilt verwijderen?
Dan kunt u daar subsidie voor aanvragen. De landelijke ‘Subsidieregeling
asbestdaken’ is bedoeld voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties
en overheden.

Met de kopie van uw identiteitsgegevens kunnen mensen identiteitsfraude
plegen. Iemand kan bijvoorbeeld op uw naam een lening aanvragen of een
telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt
voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt krijgt ú met de
deurwaarder te maken en niet de fraudeur. Jaarlijks zijn een paar honderdduizend
mensen in Nederland slachtoffer van identiteitsfraude.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Deze maatregel moet
gezondheidsproblemen door asbest voorkomen.

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. Hotels enzovoort hebben dit nummer
niet nodig.
3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook
daar door.
Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken
als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals uw
huisarts, apotheek en zorgverzekering.

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. Komt de kopie dan ooit in handen van
fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app
moeilijker om ermee te frauderen.
Meer informatie over de app of identiteitsfraude vindt u op www.rijksoverheid.nl.

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)

Waarom verbod op asbestdaken
Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind.
De asbestvezels die daardoor kunnen vrijkomen vormen een gevaar voor de
volksgezondheid. Bouwbedrijven mogen om die reden al 30 jaar geen asbest
meer gebruiken. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met
de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor
asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen.
Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking
zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld
boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee
nemen bij een sanering.
Eigenaar verantwoordelijk
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van
asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is
zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Verwijdering van
asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.
In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het
asbestdak verwijderen. Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen. De
gemeente Helmond kan eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het
asbestdak te verwijderen.
Slechte asbestdaken nu verwijderen
Is uw asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de
gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde
daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.
Meer informatie
Voor het aanvragen van subsidie kunt terecht op
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.
Meer informatie over bijvoorbeeld het inleveren van asbest en de gemeentelijke
regels vindt u op www.helmond.nl.

• 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

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.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening:
Medevoort 7
26-07-2018
		

Projectomschrijving:
plaatsen photovoltaïsche (pv)
installatie in tuin

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3827471

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
uitbreiden bedrijfsgebouw
OLO 3427135
plaatsen rookgasafvoerkanaal (achterzijde)
vergroten woning met serre
A
oprichten woning
OLO 3546967
vergroten woning
onderhoud woningen haaglaan e.o.

OLO 3623311
OLO 3753041

aanvraag inrit/uitweg 5,50 meter

OLO 3735125

vergroten woning
verbouwen en vergroten woning

A
OLO 3715507

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verbouwen woning naar 3 appartementen
OLO 3640899

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Hurksestraat 10
26-07-2018

Projectomschrijving:
plaatsen mantelzorgwoning

Nr. Omgevingsloket
OLO 3755775

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Datum indiening:
Besselhoeve 16A
03-06-2018

Projectomschrijving:
plaatsen overkapping en poort

Naam inrichting
Beheermaatschappij Felix Clercx BV

Locatie
Maisdijk 5

Omschrijving melding
Het bouwen van een nieuw werfkantoor.

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Datum indiening:
in en rondom de Cacaofabriek
31-07-2018

Werkomschrijving:
Franse Markt (30 mei 2019)

Registratienr.:
2018-03014

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.

Onttrekking aan het openbaar vervoer (2)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 3 juli 2018 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft besloten
tot onttrekking aan de openbaarheid van het binnenterrein aan de Heistraat en twee
parkeerplaatsen aan de Blinkertsestraat.
Inzage
Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van 9 augustus
2018 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph
van Thielpark 1 te Helmond. De stukken kunt u ook inzien via
www.helmond.nl/onttrekkingwegen.

Kennisgeving intrekking ontwerpbeschikking

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Beelsstraat 1

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn
een vergunning in te trekken ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van:

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Maisdijk 5
26-07-2018
Neerwal 98
27-07-2018
Pastoor Wichmansstraat 4 30-07-2018
Stiphout Zuid kavel Z12,
01-08-2018
Kommavlinder
Kardinaalspad 30
31-07-2018
Haaglaan 54-56-58-60-62- 31-07-2018
64-66-68 / Ridderstraat 2-46-8 / 2e Haagstraat 12C12D-12E-12F
De Aardbeivlinder
01-08-2018
kadastraal D 4313
Cornelis Trooststraat 1
02-08-2018
Julianalaan 63
02-08-2018

Milieu (1)

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3677851

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.

ADD APT B.V. voor het in werking hebben van een bedrijf voor de vervaardiging van chemische
additieven aan de Achterdijk 13 in Helmond.
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf
9 augustus 2018 tot en met 19 september 2018 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. Voor een mondelinge
toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden
gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst ZuidoostBrabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen
kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

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.

Milieu (1)
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
Enexis B.V.

Locatie
Nachtegaallaan ter
hoogte van huisnummer 32

Omschrijving melding
Het oprichten van een gasdrukregel- en
meetstation.

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
vanRijsingensource B.V.

Locatie
Gerstdijk 18

Omschrijving melding
Het gebruik van CO2.

• 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 van Helmond

8 augustus 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

