
Helmond start met pilot Vroegsignalering van 
Schulden in Helmond
Om inwoners met financiële problemen sneller in beeld te krijgen start in 
Helmond de pilot vroegsignalering van schulden. Achterliggende gedachte is 
dat snel ingrijpen bij beginnende schulden veel problemen in de toekomst kan 
voorkomen. Op maandag 18 november tekenden de gemeente en een grote 
groep maatschappelijke partners hiervoor een convenant. 

Vroeg Eropaf 
De pilot start in de wijk Helmond Noord en hanteert de werkwijze Vroeg Eropaf. 
Kern is dat inwoners met betalingsachterstanden, bij één van de deelnemende 
partners, actief opgezocht worden. Er wordt dus niet gewacht totdat een inwoner 
met schulden zichzelf meldt. De deelnemende partijen leveren maandelijks 
gegevens van hun Helmondse klanten met een betalingsachterstand aan bij het 
meldpunt. Bij twee of meer betalingsachterstanden benaderen hulpverleners 
van gemeente Helmond en de Sociale teams Helmond de inwoner en bieden 
ondersteuning aan. 

Partners 
Voor de pilot werkt de gemeente samen met energiebedrijven Ennatuurlijk en 
Essent, drinkwaterbedrijf Brabant Water, zorgverzekeraars Achmea, Menzis, 
VGZ en Zorg & Zekerheid en de woningcorporaties WoCom, Woonpartners, 
Volksbelang, Compaen en Bergopwaarts. 

Inloopavond over ontwikkelingen in het centrum

Op maandagavond 9 december laat de gemeente u zien waaraan gewerkt wordt 
in het centrum van Helmond. Want er gebeurt veel: er komen bijvoorbeeld veel 
woningen bij, zoals op Suytkade en Oranjekade. Het Burgemeester Geukerspark 
opent volgend jaar. Er zijn nieuwe kansen voor het stationsgebied. En de 
gemeente werkt aan een autoluw centrum.  

U bent van harte welkom tijdens de inloopavond 
Wanneer: op 9 december tussen 17.30 en 21.00 uur 
Waar: De Cacaofabriek, Cacaokade 1 in Helmond 

Meer informatie 
Op www.helmond.nl/jouwcentrum vindt u informatie over het programma en de 
opzet van de inloopavond.

Raadsvergadering
3 december 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 december aanstaande in de 
raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.  

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via 
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een overzicht van 
alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast kunt u de 
vergadering ook op een later moment terugkijken

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Huisvestingsverordening gemeente Helmond 2020-2023
• Bestemmingsplan Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72
•  Technische aanpassingen WMO verordening 

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

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

Bekendmakingen

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

Hazewinkel HZ 31 13-11-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4539893

U.N.O.-weg 5 15-11-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4778729

Achterdijk 33 15-11-2019 wijzigen voorgevel kantoor OLO 4778409

Heistraat 132 15-11-2019 oprichten garage en maken uitweg OLO 4779653

President Rooseveltlaan 53 19-11-2019 realiseren bijgebouwen OLO 4787019

Burgemeester Krollaan 66 19-11-2019 vergroten woning OLO 4786919

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

Zoete Kers 7 07-01-2019 melding gesloten bodem  OLO 4128297

  energiesysteem

 

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

Automotive Campus 70 19-09-2019 functiewijziging sociale ruimten OLO 4661165

Nierslaan 21 15-08-2019 plaatsen carport/overkapping OLO 4600849

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

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

Frontonstraat 2-4-6- 14-11-2019 oprichten 76 appartementen OLO 4632273

8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-

66-68-70-72-74-76 / Timpaanstraat 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-

39-41-43 

Ansemhoek 3 15-11-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4495417

Hoogeindsestraat 46 18-11-2019 maken uitweg OLO 4719569

Speltdijk 8 19-11-2019 plaatsen naamsvermeldingen  2019-X1239 

  en bewegwijzering 

Twentehof 94 19-11-2019 maken trapgat OLO 4693911

Havenweg 6 19-11-2019 tijdelijk dichtmaken zijkanten  2019-X1147 

  overkapping 

Wallsteijndreef 26 19-11-2019 vergroten woning met erker OLO 4558197

Aarle-Rixtelseweg 73 19-11-2019 oprichten woning OLO 4407267

Mierloseweg 309 21-11-2019 wijzigen voorgevel OLO 4448197

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

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

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de Vinkelaan 236 (VKB 1941). 

• De Loop voor al het doorgaande verkeer af te sluiten. 

Bezwaar maken 

Indien u bezwaar 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 verzonden. Het bezwaarschrift kunt u sturen 

naar: 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. 

Voorlopige voorziening 

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 bellen naar 14 0492. 



• 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 27 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.

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

Mierlo-Hout 14-11-2019     Carnavalsoptocht Mierlo-Hout  2019-02975

  (22 februari 2020) 

Houtsestraat 64 18-11-2019     Carnaval 2020 (15 t/m 25 februari 2020) 2019-02982

Kasteellaan/Havenweg 15-11-2019     Carnaval 2020 plaatsen overkappingen  2019-02984

  Kasteellaan/Havenweg (22 t/m 25 februari 2020) 

Cacaokade 1 18-11-2019     Franse Markt 2020 (21 mei 2020) 2019-02987

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.

Vastgesteld wijzigingsplan ”Centrum II- Torenstraat-Hoek Anna van 
Eekerenstraat”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.9a van 

de Wet ruimtelijke ordening,  het College op 19 november 2019 het wijzigingsplan “Centrum 

II-Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat” heeft vastgesteld. Dit wijzigingsplan maakt de 

bouw van 30 (huur)appartementen op een voormalig bedrijfsperceel mogelijk,  gelegen op de 

hoek van de Torenstraat-Anna van Eekerenstraat in het centrum van Helmond.

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.0794.1000WP190081-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch 

bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van 29 november 2019 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij het college hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij het college in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan uitgesteld totdat er een beslissing is 

genomen over het verzoek. 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid wijzigingsplan 
“Centrum II - Hoek Torenstraat -Anna van Eekerenstraat”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij ten behoeve van het 

wijzigingsplan “Centrum II - Hoek Torenstraat - Anna van Eekerenstraat” op 15 oktober 

2019 hogere waarden voor de geluidbelasting hebben vastgesteld als bedoeld in de Wet 

geluidhinder. Deze waarden bedragen maximaal 54 dB ten gevolge van het Oostende.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen 30 (huur)appartementen zoals deze 

worden geprojecteerd in het wijzigingsplan “Centrum II -  Hoek Torenstraat - Anna van 

Eekerenstraat”.

Inzage

Met ingang van 28 november 2019 kan 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.

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 29 november 2019 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“4 stadswoningen Zuid Koninginnewal”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 20 november 

2019 hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van 

maximaal 56 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse hebben vastgesteld ten behoeve van de 

omgevingsvergunning “4 stadswoningen Zuid Koninginnewal”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 november 

2019 gedurende zes weken (t/m 9 januari 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 29 november 2019 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“44 appartementen aan het Beugelsplein”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 20 november 

2019 hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van 

maximaal 54 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse hebben vastgesteld ten behoeve van de 

omgevingsvergunning “44 appartementen aan het Beugelsplein”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 november 

2019 gedurende zes weken (t/m 9 januari 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 29 november 2019 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

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

Schootense Loop tijdelijk plaatsen gronddam met duiker  OLO 4671873

(perceel T 4527) in watergang t.b.v. bouw verkeersbrug

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


