
Tips tegen woninginbraak

Gaat u binnenkort op vakantie? Met een aantal simpele voorzorgsmaatregelen 
kunt u de kans op woninginbraak verkleinen. Dat geldt ook voor thuisblijvers. In 
de zomermaanden is er namelijk een piek in het aantal inbraken. Lees hier wat u 
kunt doen om inbraak te voorkomen.

Vakantiegangers
Gaat u op vakantie? Licht uw buren in. Zij kunnen op de woning letten en 
de woning een bewoonde indruk geven door post weg te halen, de planten 
water te geven of de auto af en toe op de oprit te zetten. Het installeren van 
tijdschakelaars zorgt ervoor dat er ‘s avonds licht brandt. Daarnaast is het 
verstandig uw buren te vertellen dat zij bij een verdachte situatie direct de politie 
bellen via telefoonnummer 112. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om 
de inbrekers te pakken. 

Thuisblijvers
Blijft u tijdens de zomermaanden thuis? Let ook dan extra op. Ramen en deuren 
staan vaker open met het mooie weer. Sluit altijd alle deuren en ramen en 
vergeet uw wc-raampje en de garage niet. Ook al gaat u maar heel even naar 
boven, boodschappen doen of naar de buren. Zorg dat u kunt zien of horen wat er 
gebeurt en leg geen kostbare spullen in het zicht.

Veilig social mediagebruik
Het is natuurlijk leuk om uw mooie vakantiefoto’s meteen te delen met vrienden 
en familie. Toch is het niet verstandig om op social media te melden dat u op 
vakantie gaat. Plaats uw vakantiefoto’s pas achteraf en zet de automatische 
locatiegegevens uit (ook al gaan ze niet over uw vakantie).

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

Uitnodiging huisbezoek als u 75 jaar bent

Bent u 75 jaar geworden? Dan vraagt de LEVgroep u in een brief of u interesse 
heeft in een persoonlijk gesprek met een vrijwilliger van die organisatie. In dat 
gesprek bij u thuis krijgt u informatie over allerlei voorzieningen op het gebied 
van welzijn, wonen en zorg en over activiteiten in uw wijk. 

Tijdens het gesprek kunt u aangeven of u behoefte heeft aan ondersteuning. 
Heeft de vrijwilliger geen antwoord, dan schakelt hij een professional in die 
uw vragen beantwoordt. Wilt u liever geen bezoek? Dan kunt u dat gewoon 
aangeven (informatie in de brief). De brieven worden verspreid over het jaar 
verstuurd, dus mogelijk duurt het nog even voor u een brief ontvangt.

Inzicht in behoeften ouderen
Gemeente Helmond heeft de LEVgroep gevraagd de huisbezoeken te doen. 
De gemeente wil met de huisbezoeken inzicht krijgen in de vereenzaming en 
behoeften van oudere inwoners en hen waar mogelijk helpen.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 23 juli 2019 en 
6 augustus 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering 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.

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

Bekendmakingen

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

Vechtstraat 25 04-07-2019 kamerverhuur OLO 4520589

Bakelsedijk 139 05-07-2019 oprichten filtergebouw OLO 4523785

Dirck Boutsstraat 25 07-07-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4525943

Tolpost 7-8 07-07-2019 transformatie pand OLO 4526249

de Ruwe Putten 08-07-2019 oprichten woning OLO 4526273

Kortenaerstraat 36 05-07-2019 dichtmaken inpandig balkon OLO 4523907

Markt 201A 05-07-2019 wijzigen entree, maken terras 2019-X0831

Vossenbeemd 9 - Beemdweg,  09-07-2019 verbreden uitweg (Beemdweg),  OLO 4531181

Vossenbeemd  verleggen uitweg (Vossenbeemd) 

Zuid-Koninginnewal,  09-07-2019 oprichten 4 stadswoningen OLO 4370427

sectie I 260 en 1723 

Engelseweg 87-89-91-93- 10-07-2019 oprichten 15 gasloze woningen OLO 4532589

95-99-101-103-105-107- 109-111-113 / Gildenstraat 6 / Norbertijnenstraat 15 

Beugelsplein 09-07-2019 oprichten 44 appartementen  OLO 4497339

Frans Joseph van Thielpark 5 09-07-2019 vernieuwen entree en OLO 4528645

  plaatsen reclame

Sjef Gerrisstraat 38 10-07-2019 plaatsen windscherm balkon 2019-X0848

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
de Callenburgh 2 11-07-2019 verbouwing tot 11 -wooneenheden  OLO 4259808
   op de 3e verdieping

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Baritonstraat 5 plaatsen 2 dakkapellen een aan voor en achterzijde OLO 4415129

Veldweg 8A plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4248679
 

 

 

 



• 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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Rupelstraat 26 05-07-2019 oprichten berging OLO 4363579
Kerkstraat 37-37A-37B 08-07-2019 wijziging gebruik  OLO 4005791
Nemerlaerhof 96 09-07-2019 vergroten woning OLO 4358533
Horst 12 09-07-2019 oprichten woning (wijziging) OLO 4512129
Engelseweg 202 10-07-2019 legaliseren reclame 2019-X0709
Koninglaan 13 10-07-2019 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 4446687
Ansemhoek 1 10-07-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4297841
Elbeplantsoen 35 11-07-2019 plaatsen carport OLO 4413077
Floreffestraat 2-4-6-8- 11-07-2019 vervangen kap OLO 4479321
10-12 / Hoogeindsestraat 38-40-42-44  
Dr. Klompelaan 4 11-07-2019 plaatsen overkapping en schutting OLO 4399811

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Venuslaan 3 01-04-2019 wijzigen gevel OLO 4319319

Rembrandtlaan 30 10-05-2019 nieuwbouw Dr. Knippenbergcollege OLO 4063037

Jan de Withof 13 10-06-2019 kappen boom OLO 4468973

Baldewinushoek 3 t/m 27 28-05-2019 oprichten 22 woningen OLO 4447085

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

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

Frans Joseph van 05-07-2019  Oorlog in mijn Stad 2019-01751

Thielpark 5-7 / Kasteelplein 1 /  (16 t/m 25 september 2019)

Kromme Steenweg 33 / Speelhuisplein 2   

Nieuwveld 21 05-07-2019  Jaarmarkt WC De Bus 2018-04668

  (22 september 2019)

Centrum 08-07-2019  Blaasfestijn Centrum Helmond  2018-04400

  (29 september 2019) 

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.

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 Locatie Omschrijving melding

KidsPlaza kinderspeelpaleis         Scheepsboulevard 17 het oprichten van een kinderspeelpaleis

Helmond

 

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout - Voorstadhalte
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan ’t Hout - Voorstadhalte met ingang van 18 juli 2019 gedurende zes 

weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 40 appartementen en 10 grondgebonden woningen 

mogelijk aan de Hoofdstraat op de locatie bij de spoorwegovergang Hoofdstraat / Mierloseweg 

tegenover de Houtse Bazar. 

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 

en via de link op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1300BP180142-1000. 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.

Zienswijzen

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, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan ’t Hout - Voorstadhalte. 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. Burgemeester en Wethouders van Helmond 17 juli 2019

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.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “’t Hout - Voorstadhalte”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan “’t Hout - Voorstadhalte”. Deze waarden bedragen 

maximaal 68 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo en maximaal 63 dB ten gevolge 

van de Hoofdstraat.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen ca. 10 woningen en ca. 40

appartementen zoals deze wordt geprojecteerd in het bestemmingsplan “’t Hout - 

Voorstadhalte”.

Inzage ontwerpbesluit 

Met ingang van 18 juli 2019 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

zes weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

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. 

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en 

wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder 

vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP “’t Hout – Voorstadhalte”. Mondelinge 

zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren 

worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

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 kinderopvangvoorzieningen worden 

verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden

   verwijdering verwijdering

Spring, psz Kabouterhof Theo Driessenhof   271785731 08-07-2019 sluiting locatie

 35a, Helmond

Spring, Bonte Betuwe  Betuwehof 10, 211058877 08-07-2019 sluiting locatie

(BSO Basisschool  Helmond

Den Bongerd)

Spring, Avonturijn Slegersstraat 2a, 102429145 08-07-2019 sluiting locatie

(BSO in Basisschool  Helmond

Odulphusschool)

Spring, psz Kiekeboe Bert Slegersstraat 2a, 264982599 08-07-2019 sluiting locatie

 Helmond

Spring, IKC De Bundertjes Basstraat 208, 773508909 08-07-2019 sluiting locatie

 Helmond

Spring, IKC De Bundertjes Harmoniestraat 47, 158415024 08-07-2019 sluiting locatie

 Helmond

Spring, Alvermanneke  Molenstraat 34, 192458504 01-08-2019 verhuizing naar

(BSO) Helmond   bestaande

    locatie

  

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


