
Mantelzorgers in het zonnetje

Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond die langdurig ziek is of een 
beperking heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen (ook als 
u zelf niet in Helmond woont). Een volwassen mantelzorger kan kiezen uit een 
cadeaubon ter waarde van € 70,- of een geldbedrag. Een mantelzorger tot 18 
jaar krijgt een Giftcard van Pathé ter waarde van € 40,-.

In september starten de gemeente en het Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep 
deze waarderingsactie voor mantelzorgers van alle leeftijden.

Aanvragen
In de week van 18 september en in de week van 16 oktober staat er een 
uitknipbon op de gemeentepagina in huis-aan-huisbladen De Traverse en 
De Loop.  Daarmee kunt u als mantelzorger een cadeaubon of geldbedrag 
aanvragen. U hoeft niet te wachten op deze publicaties. Op 2 september staan de 
formulieren op de website van de LEVgroep. De formulieren kunt u downloaden 
en opsturen naar de LEVgroep. Papieren exemplaren liggen vanaf die datum bij de 
receptie van de LEVgroep.

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor onder andere 
informatie, voorlichting, advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding en 
emotionele steun. Daarnaast organiseert het Steunpunt het Mantelzorgcafé. 
Meer informatie over het steunpunt en de mantelzorgactie vindt u op 
www.levgroep.nl.

Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 3 september, 19.30 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Jaarrekening 2018 Openbare Basisscholen Helmond
2. Toekomstgericht werken – Aantal en welke locaties in scope

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 3 september, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Gemeentelijke deelname aan de Stichting Fieldlab De Peel i.o.
2. Bestemmingsplan Stiphout - Hoek Ruwe Putten - Stiphoutsedreef

De volledige agenda’s 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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 3 september 2019 en 
17 september 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 ligt de 
agenda 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. 

Bijeenkomst over speelruimte in Helmond 
Noord en Dierdonk

Inwoners van Helmond-Noord en Dierdonk die graag meedenken over 
speelplekken en spelen in de wijk, zijn van harte welkom op een speciale 
bijeenkomst over dit thema.

Veel speelplekken in Helmond zijn verouderd. Daarom gaat de gemeente ze 
de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder, eigentijdser en 
avontuurlijker maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden om in de 
buitenlucht te bewegen, ontmoeten en ontdekken.

Wat is nodig?
Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets 
bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of 
zorgen? Kom dan naar de bijeenkomst.

Bijeenkomsten op 10 en 12 september
De bewonersavond in Helmond-Noord houden we op 10 september in Wijkcentrum 
De Boerderij (Harmoniestraat 105). Voor Dierdonk is de avond op 12 september in 
Sociaal Cultureel Centrum Parkzicht (Dierdonkpark 6). Beide bijeenkomsten duren 
van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open om 19.15 uur. De avonden starten met een 
korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Daarna gaan 
medewerkers van de gemeente graag met u in gesprek.

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.



• 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

Bekendmakingen

Kennisgeving beschikking Maisdijk 9 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

CAN-PACK NL Holdings B.V., Maisdijk 9 te Helmond.

Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen voor de realisatie van twee 

opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, OLO-nummer 4514069.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 augustus 2019 tot 10 oktober 2019 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 (088-3690278) een 

afspraak maken.

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening 

U kunt binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit schriftelijk een 

bezwaarschift indienen. Uw gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan het college van 

burgemeester en wethouders, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 950, 

5700 AZ Helmond. In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, 

de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van 

uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. De beschikking treedt in werking 

met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft 

geen schorsende werking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen 

van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Oost- Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. U kunt om een 

voorlopige voorziening vragen als er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2019-6408 gekoppeld. U dient bij 

correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Kennisgeving beschikking Roggedijk 4
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Van Rooi Meat B.V. voor het veranderen van een slachterij en vleesverwerkend bedrijf aan de 

Roggedijk 4 in Helmond. Het betreft diverse interne wijzigingen en het in gebruik nemen van 

een perceel voor het stallen van koelwagens. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 

3998339

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingebracht. De beschikking is 

gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

Inzage 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 29 augustus 

2019 tot en met 10 oktober 2019 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te 

Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch 

(088-3690278) een afspraak maken.

Beroepschrift en voorlopige voorziening 

Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige 

voorziening. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

Deltaweg 2B 15-08-2019 plaatsen reclame OLO 4599919

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

Hazenwinkel kavel HZ30 16-08-2019 oprichten woning, aanleggen uitweg OLO 4397225

Vossenbeemd 117 -  19-08-2019 plaatsen slagboom OLO 4604489

sluis Varenschut 

Singravendreef 24 18-08-2019 plaatsen overkapping OLO 4603617

de Plaetse 165 16-08-2019 vervangen handelsreclame OLO 4602591

Overloop 50 16-08-2019 vervangen handelsreclame OLO 4602579

Kanaaldijk N.O. 84 16-08-2019 kappen 37 bomen t.b.v. nieuwbouw OLO 4602003

Kanaaldijk N.O. 82 16-08-2019 sloop EDAH gebouw (monument) OLO 4602221

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

Drie Eikenbeemden 7 31-05-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4452715

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

 

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

Baldewinushoek 3 t/m 27,  16-08-2019 oprichten 22 woningen OLO 4447085

Faassenhoek 31 t/m 47 

Engelbrechthoek 8 16-08-2019 maken uitweg OLO 4550779

Zoete Kers 47 t/m 83 oneven 16-08-2019 aanleggen/wijzigen uitweg OLO 4443039

Maaslaan 184 20-08-2019 kamerverhuur OLO 4545017

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

Venuslaan 3 19-08-2019 19-08-2019  wijzigen gevel OLO 4319319

Ontwerpbestemmingsplan Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56
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 ‘Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56’ met ingang van 29 

augustus 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt de nieuwbouw van 2 bedrijfswoningen en een 

bijbehorend bedrijfsgebouw planologisch-juridisch mogelijk, ter vervanging van de bestaande 

(bedrijfs)bebouwing.

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.0794.1700BP180147-1000. 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.

Zienswijze

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 ‘Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56’. 

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 70 2602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Molenbunders I - Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”

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

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

van het bestemmingsplan “Molenbunders I - Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”. 

Deze waarde bedraagt 59 dB ten gevolge van de Hortsedijk. 

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen 2 bedrijfswoningen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Molenbunders I - Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”.

Inzage 

Met ingang van 29 augustus 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. 

Zienswijze 

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 Herz. Hortsedijk 54, 54A en 56. 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.

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 28 augustus 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.

Wijzigingsplan Centrum II-Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat
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 

wijzigingsplan “Centrum II-Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat” met ingang van 

29 augustus 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het wijzigingsplan voorziet in de bouw van 30 appartementen in de vrije huursector op het 

voormalige terrein van het bedrijf Euromaster op de hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat.

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.0974.1000WP190081-1000. 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.

Zienswijze

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 “Centrum II-Hoek Torenstraat-Anna van 

Eekerenstraat”. 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 70 2602.

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

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 wijzigingsplan “Centrum II – Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat”. 

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

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen ca. 30 appartementen zoals deze worden 

geprojecteerd in het wijzigingsplan “Centrum II – Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat”.

Inzage

Met ingang van 29 augustus 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. 

Zienswijze 

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 WP Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat. 

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.

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

een sport beoefenen  op muziekles gaan  

Ieder kind verdient het 
om mee te doen!

Met behulp van het Kindpakket 

kunnen kinderen bijvoorbeeld:

schoolwerk maken 
op hun eigen laptop  
 

deelnemen aan het 
schoolreisje 
 

Bent u of kent u iemand die deze extra 
ondersteuning goed kan gebruiken?

Dien dan een aanvraag in bij 
Stichting Leergeld via: 
www.leergeld.nl/helmond


