
Peiling Huis voor de Stad: denkt u met ons mee?

De ontwikkelingen rondom Het Huis voor de Stad op de plek van het huidige 
stadskantoor zijn in volle gang. Het Huis voor de Stad wordt méér dan alleen 
een stadhuis; het wordt een huis voor ons allemaal! Daarom wil de gemeente 
iedereen die interesse heeft in dit project hier graag bij betrekken.

U kunt daarom uw mening geven over de mogelijke vorm van het Huis voor de 
Stad. Dit kan via een online peiling op de website van het Huis voor de Stad: 
www.helmond.nl/HuisvoordeStad. Dit kan tussen 19 en 28 november. Als u niet 
over internet beschikt kunt u ook terecht op het Stadskantoor, in de Stadswinkel 
of bij Bibliotheek Helmond. Daar liggen formulieren klaar die u kunt invullen en 
inleveren. Ook dit kan tussen 19 en 28 november.

Heeft u een vraag of opmerking? 
Mail dan gerust naar toekomstgerichtwerken@helmond.nl.

Aanmelden 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). 

Met de CAV krijgt u korting op uw verzekeringspremie van de aanvullende 
verzekering en een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. U kunt kiezen uit 
verschillende pakketten. 

Overstappen
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. U kunt zo per 1 januari deelnemen.

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.

CZ-winkel, Molenstraat 223
088 555 7777

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 vooraf niet aan te melden.

Gemeente Helmond, Sociaal Domein, Zandstraat 94, Helmond 
14 0492

Meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering vindt u op
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl/cav.

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

Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens 

Alle inwoners van de gemeente zijn geregistreerd in de basisregistratie personen 
(BRP). In de BRP staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, ouders, 
kinderen etc. Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van deze 
gegevens aan overheidsinstanties en derden. Dit is namelijk geregeld in de wet 
BRP. 

In sommige gevallen kunt u de verstrekking van uw gegevens tegenhouden
Dit heet officieel ook wel verstrekkingsbeperking. De verstrekkingen aan 
overheidsinstanties kunt u niet tegenhouden. Overheidsinstanties hebben uw 
persoonsgegevens namelijk nodig voor hun (wettelijke) taken. 
Dit zijn bijvoorbeeld: de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 
De verstrekking van uw gegevens aan derden kunt u wel tegenhouden. 
Derden zijn andere instellingen of personen, dan uzelf of de overheidsinstanties. 
Dit zijn bijvoorbeeld: pensioenfondsen, Stichting Interkerkelijke Leden 
Administratie (SILA) en particulieren. 

Wilt u verstrekkingsbeperking aanvragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.helmond.nl/verstrekkingsbeperking. 
U kunt natuurlijk ook bellen met het Klant Contact Centrum via 14 0492. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 26 november 2019 en 
10 december 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:

Liverdonk kavel L30 05-11-2019 oprichten woning OLO 4625279

Azalealaan 51 11-11-2019 wijzigen voorgevel OLO 4767569

Bachlaan 30 07-11-2019 plaatsen 3 palen t.b.v. bevestiging  2019-X1350

  beveiligingscamera’s 

kadastraal perceel Q 689 11-11-2019 plaatsen poort OLO 4769809

Tjerk Hiddesstraat 37 11-11-2019 realiseren vaste trap naar zolder OLO 4769065

Wevestraat 81 12-11-2019 plaatsen dakopbouw OLO 4773007

Breitnerlaan 6 11-11-2019 veranderen voorgevel OLO 4769711

Mierloseweg 2D 13-11-2019 transformatie kantoorpand naar  OLO 4771299

  5 appartementen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag, 
(provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Weyerweg 29 08-11-2019 milieu wijziging  OLO 4655487

  huisvestingssysteem, plaatsen houtkachel 

Duizeldonksestraat 44 08-11-2019 Inrichting of mijnbouwwerk  OLO 4423325

  veranderen (milieu)
 

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 

www.brabant.nl/loket/bekendmakingen. 

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Vechtstraat 25 14-11-2019 kamerverhuur OLO 4520589

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



• 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 20 november 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.

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

Ermgardhoek 23 18-09-2019 oprichten woning OLO 4488649

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

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

Uiverlaan 69 08-11-2019 vergroten woning OLO 4691661

Kastmolen 20 08-11-2019 vergroten woning (met aanbouw) OLO 4745723

Schutsboom 81 11-11-2019 verwijderen draagmuur OLO 4752641

Binnen Parallelweg 2 11-11-2019 verbouwen pand en wijzigen gebruik OLO 4607543

Essehoutstraat 18 13-11-2019 vergroten woning OLO 4663143

Hulshoeve 18 12-11-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4714301

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

Stokbeemden 19 14-11-2019  oprichten garage OLO 4697099

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Swertpoellaan  21-11-2019 02-01-2020 oprichten 8 woningen OLO 4423621

20 t/m 34 (Stiphout Zuid Fase 3)  

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 te 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 

14 0492).

 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Huijbregts Groep Lage Dijk 28  Opslag machines;

Wellness world Helmond Lage Dijk 1 Het oprichten van een bedrijf voor fabricage, 

assemblage, verkoop en installatie van 

sauna’s en bubbelbaden;

Medipoint Lage Dijk 19 Het opslaan en reinigen van hulpmiddelen 

voor zorg en revalidatie;

Twan Kanters Transport vof  Rooseindsestraat 39A Het oprichten van een bedrijf voor 

vervoer van materialen en grondstoffen 

en handel in zand, grind en bouwmaterialen;

Verland Metaal Vlierdensedijk 8  Het oprichten van een bedrijf voor 

 het CNC verspanen van klein 

mechanische onderdelen.

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

Molenstraat 191 06-11-2019     Carnavalsmiddagen voor ouderen  2019-02937

  (2 en 3 maart 2020) 

Havenweg 8-14,  13-11-2019     Carnaval 2020 Overkappingen  2019-02969

Havenweg 14-16  Havenweg (17 t/m 27 februari 2020) 

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.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een 

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Gasthuisstraat 32 (locatiecode AA079408310)

Melder: Tritium Advies B.V.

Datum ontvangst: 6 november 2019

Categorie sanering: immobiel

Wet bodembescherming (Wbb) 
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend om in te stemmen 

met het evaluatieverslag van de bodemsanering voor de locatie Gerwenseweg / 2e Bosweg 

te Helmond (locatiecode: AA079409051). Het College van B&W heeft het besloten om in te 

stemmen met het evaluatieverslag van de uitgevoerde deelsanering.

Inzage 

De beschikking is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. De beschikking en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 20 november 2019 tot 2 januari 2020 in te zien bij 

cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is 

alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 2 

januari 2020). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het 

treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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

Mierloseweg 86 realiseren kookstudio 2019-X1035

Raaphoeve-Laathoeve  oprichten woning OLO 4737285

kadastraal A 7534

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Eenrichtingsverkeer in te voeren in de Jan Stevensstraat tussen de Heistraat en Willem 

 Prinzenstraat, door plaatsing van het verkeersborden C02 met onderbord OB54 en C03 met

 onderbord OB54 van bijlage 1 van het RVV 1990.

• Eenrichtingsverkeer in te voeren op de Willem Beringstraat tussen Willem Prinzenstraat en 

 Willem van Astenstraat, door plaatsing van het verkeersborden C02 met onderbord OB54 

 en C03 met onderbord OB54 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Mogelijkheid van bezwaar

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

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt 

aan met ingang van de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift kunt u 

sturen naar 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. U kunt het bezwaar ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. 

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

bezwaarschrift 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 verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

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

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. E. de Haan, tel. 14 0492.

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.


