
Onderhoud N279/N270 Helmond - Deurne 

In het weekend van 18 september en 25 september voert de Provincie Noord-
Brabant onderhoud uit aan het asfalt van de N279 en een klein stuk van de 
N270. Reparatie is noodzakelijk voor u en andere weggebruikers om de weg 
veilig te kunnen gebruiken. U kunt door de werkzaamheden overlast ervaren.

Planning werkzaamheden
De werkzaamheden vinden verdeeld in 2 weekenden plaats. 
• Weekend 1: Vrijdagavond 18-09-2020 19.00 uur t/m maandagochtend 21-09-
2020 06.00 uur.
• Weekend 2: Vrijdagavond 25-09-2020 19.00 uur t/m maandagochtend 27-09-
2020 06.00 uur.

Weekend 1
In het eerste weekend vinden er werkzaamheden plaats aan de op- en afritten 
van de N279 en een klein stuk van de N270 ter hoogte van de afrit vanaf Bakel 
naar Helmond. De op- en afritten zijn dit weekend voor verkeer afgesloten. 
Het fietspad vanuit Deurne naar Helmond is aan de kant van de op- en afritten 
afgesloten, fietsers dienen over te steken. De oprit in de richting van Bakel is open 
voor verkeer vanuit Helmond en Deurne.

Weekend 2
In het tweede weekend vinden er werkzaamheden plaats aan de N270 ter hoogte 
van de oprit in de richting van Bakel. De weg is hierdoor volledig afgesloten 
in de richting van Deurne. Ook de oprit in de richting van Bakel is voor verkeer 
afgesloten. 

Voor beide weekenden is een omleidingsroute ingesteld, volg hiervoor 
de gele borden. De werkzaamheden kunnen enkel doorgaan mits de 
weersomstandigheden dit toelaten. Kijk voor meer informatie op  
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden.

Onderzoek naar gezondheid en leefgewoonten 
in de regio

Vanaf 7 september is de GGD Brabant-Zuidoost een groot onderzoek (GGD 
Gezondheidsmeter 2020) gestart naar de gezondheid en leefgewoonten bij 
inwoners van 18 jaar en ouder in de regio Zuidoost-Brabant. Ruim 68.000 
willekeurig gekozen mensen hebben een uitnodiging ontvangen om een 
vragenlijst in te vullen. Heeft u ook een uitnodiging ontvangen om de 
Gezondheidsmeter 2020 in te vullen? Doe dan mee! Ga naar  
www.ggdmonitor.nl en log in met uw persoonlijke inlogcode. 

Waarom dit onderzoek?
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van 
inwoners van 18 jaar en ouder. Deelnemers aan het onderzoek krijgen vragen 
over thema’s als gezondheid, welzijn, participatie, veiligheid en de beleving van 
de woonomgeving. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter het beeld is dat de 
GGD en de gemeente krijgen van de gezondheid, het welbevinden en de wensen 
van alle inwoners. Dit is nodig om goede keuzes te kunnen maken voor ons 
gezondheidsbeleid. We hebben hier dus uiteindelijk allemaal baat bij! 

Meer weten?
Ga voor alle informatie over het onderzoek naar www.ggdmonitor.nl. U leest er 
ook de veelgestelde vragen en alle informatie over hoe er wordt omgegaan met 
de privacy van uw gegevens. De resultaten van de GGD Gezondheidsmeter zijn 
medio 2021 bekend.  

Maak geen afspraak met de gemeente via 
afspraakloket.nl

Bij de gemeente komen klachten binnen van inwoners over de website 
afspraakloket.nl. Gemeente Helmond werkt niet samen met deze website 
en wij adviseren iedereen om hier geen gebruik van te maken. Maak uw 
afspraak met de gemeente via www.helmond.nl. Dat is makkelijk en gratis.

De website afspraakloket.nl vraagt om gevoelige persoonlijke informatie en  
€ 19,95 voor het maken van een afspraak bij de gemeente. Maakt u vervolgens 
een afspraak, dan wordt deze afspraak niet aan onze gemeente doorgegeven.  

Starterslening voor het kopen van een huis

Wilt u voor de eerste keer een woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende 
financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een 
Starterslening. U kunt dan een deel van het aankoopbedrag tegen een 
aantrekkelijk rentepercentage bij de gemeente lenen. Dit geldt zowel voor 
mensen die al in Helmond wonen als voor mensen die zich hier nieuw willen 
vestigen.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en 
het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft 
u dus een hypotheek. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt de
lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te
betalen.

De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt 
maximaal 20% van de koopsom tot een maximum van € 25.000. Voor woningen 
met een koopsom van € 180.000 of minder bedraagt dit maximumbedrag  
€ 35.000.

Meer informatie
Heeft u belangstelling voor een starterslening? Kijk dan voor meer informatie en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/starterslening. U kunt uiteraard ook contact 
opnemen met een van de Helmondse hypotheekadviseurs.

Blauwalg bij u in de buurt? 

Is het lange tijd droog en warm? Dan kan dat voor blauwalgenbloei zorgen 
in oppervlaktewater. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden. Bij 
aanraking met de huid of inname kan dit bij zowel mens als dier zorgen 
voor irritaties. Wilt u weten of er in een vijver, sloot of beek in uw buurt 
blauwalgenbloei is vastgesteld? Ga dan naar de website van het waterschap 
(www.aaenmaas.nl) voor een actueel overzicht. 

Wat is blauwalgenbloei? 
Blauwalgen zijn in bijna elk oppervlaktewater terug te vinden. Als blauwalgen 
zich echter explosief vermenigvuldigen is er sprake van blauwalgenbloei. Bij 
blauwalgenbloei ontstaat er meestal een blauwgroene drijflaag op het water. Als 
de zon minder fel schijnt en het water afkoelt, wordt de hoeveelheid blauwalgen 
minder en wordt het water weer helder.  

Het vaststellen van bloeialgenbloei
Bij een vermoeden van blauwalgenbloei controleert het waterschap Aa en Maas 
de betreffende locatie. Als er blauwalgenbloei is vastgesteld dan worden er bij 
het water waarschuwingsborden geplaatst. Vermijd dan ieder contact met het 
water. 

Meer informatie 
Wilt u meer informatie over blauwalgen, een melding maken of een actueel 
overzicht van alle locaties waar blauwalgenbloei is vastgesteld? Ga dan naar de 
website van het waterschap www.aaenmaas.nl. 
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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



De gemeenteraad vergadert op dinsdag 22 september. De vergadering begint 
om 20.30 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 
op uw tablet 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:
• Toekomst lokale publieke mediaorganisatie Omroep Helmond-DitIsOnzeWijk
• Bestemmingsplan Stiphout – Rootakkers
• Uitwerking kadernotitie afvalbeleid 2014-2022 fase 2

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

 

  Vergaderingen 
 welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 29 september 2020 en 
13 oktober 2020. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand 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 online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Oudartstraat 2 07-09-2020 plaatsen raamkozijn zijgevel OLO 5385439

Bakelsedijk 63-65 04-09-2020 aanvraag kamerverhuur  OLO 5429171

Horstlandenpark 2 17-08-2020 plaatsen reclame muur OLO 5388361

 

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

plan Heiakker  07-09-2020 aanvraag 24 gesloten OLO 5433189 

kadastraal O 3378  bodemsystemen 

Ansemhoek 14 09-09-2020 aanleg gesloten OLO 5438823

  bodemenergiesysteem 

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

Louis Donkersplein 08-09-2020 plaatsen bevrijdingsmonument OLO 5405341

Ringdijk 16 10-09-2020 plaatsen overkapping OLO 5299985

Geeneindseweg 3 10-09-2020 wijzigen gevel en plaatsen hekwerk OLO 5172281

Tolpost 1 10-09-2020 modernisering telecommunicatie  OLO 5335357 

  installatie 

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

Broekstraat 109 15-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5295191

Martinalidonk 15 23-07-2020 oprichten woning OLO 5344081

Rooseindsestraat 27 22-07-2020 oprichten loods OLO 5339707

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

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

Ameidestraat 14 10-09-2020  plaatsen handeslreclame OLO 5409161

Kennisgeving melding Activiteitenbesluit 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor:

Eenselaar 1 te Helmond, voor het wijzigen van de inrichting.

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een 
kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 
afspraak maken met W. van Alphen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 
3690369. 

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek van deze personen te registreren met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  
Boguszewski, G.A.  04-06-1973
dos Reis Rodrigues, D.  06-05-1982
Akkuş, Y.Y.  28-10-2000
Flohr, E.Q.  23-05-1960
Kolańczyk, P.  19-05-1984
Brzóska, A.J.   03-11-1972
Vlemmix, S.A.M.   20-09-1995

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Gabruk, M.S.  03-04-1989

Wilusz, N.P.  28-04-1989

Wilusz, K.C.  22-06-2020

Koeiman, R.G.  15-11-1960

Akmens, J.  15-01-1985

de Groot, M.C.   03-08-1972

Mohammed Jamal Humad 01-04-1993

Jacobs, J.H.M.   15-08-1985

Kanikuła, K.  27-02-1998

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 17 september 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Raadsvergadering
22 september 2020

Vergaderingen 
Welstandscommissie
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