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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

Inspreken over de gemeentebegroting 2020
De gemeenteraad heeft dinsdag 24 september de Programmabegroting 2020 in 
ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het gemeenschapsgeld volgend jaar 
wel en niet wordt uitgegeven. Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond 
kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij van de plannen vinden die in de 
Programmabegroting staan. Dit kan voorafgaand aan de bespreking van de 
begroting bij de commissievergaderingen van 29 en 30 oktober. 

Bespreking in commissies
De begroting wordt eerst besproken in de twee adviescommissies. Op 29 oktober 
vergadert de commissie Inwoners over de programma’s Veiligheid en handhaving, 
Werk en inkomen, Zorg en welzijn, Jeugd en onderwijs en Bestuur en organisatie. 
Op 30 oktober is het de beurt aan de commissie Omgeving. Daar worden de 
programma’s Cultuur, Sport en recreatie, Economisch beleid en werkgelegenheid, 
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Stedelijke vernieuwing, Verkeer en 
mobiliteit, Openbare ruimte en natuurbescherming en Milieu besproken.
Beide vergaderingen beginnen om 18.30 uur in de raadzaal en duren tot ongeveer 
22.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Mening inwoners is belangrijk
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Helmondse inwoners, organisaties en
instellingen. Daarom wil de raad graag weten wat inwoners vinden van de
plannen voor het volgend jaar. Helmondse inwoners, organisaties en instellingen 
kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee 
commissievergaderingen (afhankelijk van het onderwerp, zie hierboven). 
Wilt u inspreken, stuur dan een mail naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin uw 
naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp waarover u wilt 
inspreken en op welke dag. U krijgt dan vijf minuten spreektijd aan het begin van de 
commissievergadering (om 18.30 uur). Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 25 oktober 
16.00 uur

Inhoudelijke behandeling
Na de commissievergaderingen stelt de gemeenteraad op 5 november de begroting 
vast. Alle fracties geven hun mening over de begroting en stellen vragen aan het 
college. De burgemeester en wethouders geven antwoord op de vragen en er wordt 
gediscussieerd over de begroting. Tot slot stemt de raad of de begroting wordt 
vastgesteld of dat er nog zaken gewijzigd worden. Deze vergadering begint om 16.30 
uur in de raadzaal. Inwoners zijn hierbij eveneens van harte welkom. De vergadering 
kunt u ook online volgen via https://helmond.raadsinformatie.nl/live.
 
De programmabegroting vindt u op www.helmond/bestuur.

Inloopbijeenkomst mestbewerkingslocaties
Op maandag 28 oktober van 19.00 tot 22.00 uur organiseert de Metropoolregio 
Eindhoven in samenwerking met de provincie Noord-Brabant een inloopbijeenkomst 
over de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau Mestbewerkingslocaties (NRD). 
De bijeenkomst vindt plaats in het Van der Valk Hotel Eindhoven (Aalsterweg) in 
Eindhoven. 

Alle belanghebbenden bij de NRD Mestbewerkingslocaties zijn van harte uitgenodigd 
om aanwezig te zijn. De Metropoolregio Eindhoven is samen met de provincie 
Noord-Brabant en de regio Noordoost-Brabant initiatiefnemer van een planMER 
Mestbewerkingslocaties. Het doel is om gezamenlijk regionale afspraken te maken 
over de kwaliteitscriteria en locaties van mestbewerkings-installaties. 

Indienen zienswijze 
Belanghebbenden kunnen een zienswijze op de NRD indienen. De periode van
inzage loopt tot en met 8 november 2019. Meer informatie over de NRD 
Mestbewerkingslocaties en het indienen van een zienswijze vindt u op de website 
van de provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl.

Aanmelden bijeenkomst
Wilt u aanwezig zijn op 28 oktober? Meldt u zich dan vooraf aan. Ga hiervoor op 
www.metropoolregioeindhoven.nl naar ‘Kalender, zoek de bijeenkomst op en klik op 
‘Aanmelden’. 

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. 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 niet vooraf aan te melden.

CZ-winkel   
Molenstraat 223  
088 555 7777   

Gemeente Helmond, Sociaal Domein
Zandstraat 94, Helmond
14 0492

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

Jaarlijkse controle hondenbelasting
De jaarlijkse controles voor de hondenbelasting vinden weer plaats. Met de controle 
onderzoekt de gemeente of uw hond is aangemeld voor de hondenbelasting.

Iedereen die een hond heeft, betaalt hondenbelasting. Heeft u één of meerdere 
honden, dan bent u wettelijk verplicht om deze aan te melden bij de gemeente. Van 
het geld van de hondenbelasting verzorgt de gemeente onder andere de aanleg en 
het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen, het plaatsen van borden en de inzet van 
poepzuigers.

Controle aan huis
Dit jaar voert de firma Legitiem de controles uit. Ze bellen huis-aan-huis aan en 
stellen enkele vragen om te controleren of iemand een hond heeft. Bent u niet 
thuis, dan beoordeelt de controleur ter plaatse of er een hond bij u aanwezig is. 
Vermoedt de controleur dat dat zo is, dan laat hij of zij een informatiebrief met een 
aanmeldingsformulier achter in uw brievenbus. U kunt dit formulier dan invullen en 
opsturen naar de gemeente. 

Uw hond digitaal aanmelden
U kunt uw hond ook online aanmelden. Ga hiervoor naar www.helmond.nl. 
Via een beveiligde internetomgeving kunt u de hond aanmelden. Hiervoor hebt u wel 
een DigiD-inlogcode nodig.

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

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 29 oktober en 12 november 
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Ook 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:

Aardbeivlinder 2-12-14-24 10-10-2019 maken 4 uitwegen OLO 4706889

Brandevoort, Hazenwinkel  10-10-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4495417

kavel HZ 23 

Bruhezerweg 3 10-10-2019 oprichten bovenwoning OLO 4604833

Bosselaan 4A 10-10-2019 oprichten woning 2019-X1210

President Rooseveltlaan,  11-10-2019 kappen 4 bomen OLO 4709919

Aarle-Rixtelseweg, Zwanenbeemd (wijk Warande) 

Houtse Parallelweg (wijk West) 11-10-2019 kappen 2 bomen OLO 4709939

Rivierensingel, Vlietstraat,  11-10-2019 kappen 14 bomen OLO 4709683

Donkerstraat (wijk Brouwhuis) 

Beukehoutstraat, Goorsebaan  11-10-2019 kappen 8 bomen OLO 4709773

(wijk Mierlo-Hout) 

Heikantseweg, Bakelsedijk  11-10-2019 kappen 7 bomen OLO 4709699

(wijk Dierdonk) 

Churchill-laan, Kanaaldijk Z.O.  11-10-2019 kappen 2 bomen OLO 4709741

(wijk Industrieterrein) 

Venstraat, Hortsedijk,  11-10-2019 kappen 10 bomen OLO 4709903

Lieshoutseweg, Gerwenseweg, Schootenseweg (wijk Stiphout) 

Frans Halslaan  11-10-2019 kappen 2 bomen OLO 4709831

(wijk Helmond-Noord) 

Kasteeltuin, 

Wethouder Ebbenlaan, 11-10-2019 kappen 7 bomen OLO 4709657

Begraafplaats Spitsmuisstraat (wijk Binnenstad) 

Berkendonk, Straakven,  11-10-2019 kappen 11 bomen OLO 4709869

Frieslandpad, Raktpad, Brempad, Rijpelbregseweg (wijk Rijpelberg) 

Hulshoeve 18 14-10-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4714301

Bosperceel Q 00689 09-10-2019 maken uitweg (gewijzigde situering  2019-X1235

  t.o.v. eerder verleende vergunning) 

Speltdijk 8 15-10-2019 plaatsen naamsvermeldingen en  2019-X1239

  bewegwijzering 

Hoogeindsestraat 46 16-10-2019 maken uitweg OLO 4719569

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

Kommavlinder 5 16-10-2019 realiseren van een gesloten  OLO 4716667

  bodemenergiesysteem 

Wilde Wingerd 41 16-10-2019 realiseren van een gesloten  OLO 4719451

  bodemenergiesysteem 

 

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

Nabij De Waart 31 en  10-10-2019 maken 2 uitwegen OLO 4667869

De Waart 82 

Markt 209 10-10-2019 wijzigen bestemming en  OLO 4493853 

  verbouwen pand 

Aardbeivlinder 2-12-14-24 14-10-2019 maken 4 uitwegen OLO 4706889

Venstraat 19 15-10-2019 vernieuwen kozijnen OLO 4608141

Molenstraat 120 en 120A 15-10-2019 splitsen woning in 2 appartementen OLO 4596401

Bezemheide 8 15-10-2019 aanleggen inrit OLO 4700797

Geeneindseweg 12 16-10-2019 vervangen en vergroten overkapping OLO 4606705

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

Peelhof 63 14-10-2019 ontheffing bestemmingplan  2019-X0658

  i.v.m. kamerbewoning 

Markt 201A 16-10-2019 wijzigen entree, maken terras 2019-X0832 Burgemeester en Wethouders van Helmond 23 oktober 2019

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Kaldersedijk 5B 15-10-2019     oprichten woning OLO 4077917

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.

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

Binnen Parallelweg 2 20-08-2019 wijzigen gevels, verbouwen pand OLO 4607543

Kloosterweide 35 22-08-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4611605

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. 

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

Abendonk 16                               oprichten woning (wijziging) OLO 4702119

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Een tweede parkeerplaats aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor 

 elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Kegelbaan (VKB 1933).

• Twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Walnoothof (VKB 1934).

• Twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Harmoniestraat ter hoogte van 

 Basstraat 2 (VKB 1936). Dat verkeersbesluit 1907 hiervoor ingetrokken wordt.

• Twee parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Mierloseweg 259 (VKB 1937).

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ze zijn ook in te zien op 

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

dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

Verkeer (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• een parkeerplaats op het parkeerterrein aan de Deltaweg aan te wijzen als algemene 

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

 RVV 1990;

• de aanwijzing als gehandicaptenparkeerplaats van de bestaande parkeerplaats in te trekken.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ze zijn ook in te zien op 

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

dhr. E. de Haan, tel. 0492-587585.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb.

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Mierloseweg 169 - vml. Raaymakers (locatiecode AA079400642)

Melder: Bodex

Datum ontvangst: 14 oktober 2019

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.


