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Uitvoeringsbudget Helmonds Sportakkoord is
vanaf nu beschikbaar
Eind vorig jaar is het Lokaal Sportakkoord ‘sport verenigt Helmond’ gerealiseerd.
Verschillende partners in de stad tekenden dit akkoord om samen uitvoering
te geven aan de geformuleerde ambities en acties uit het akkoord. Voor de
uitvoering van de ambities uit het Helmonds Sportakkoord krijgt de gemeente
tot en met 2022 een jaarlijks budget. Organisaties die een bijdrage leveren aan
de gestelde ambities in het Sportakkoord kunnen daarom vanaf nu aanvragen
indienen voor een bijdrage in de kosten.
Aanvraag indienen
Wilt u een aanvraag indienen, namens een organisatie of vereniging? Ga dan
naar www.helmond.nl/sportakkoord en vul het aanvraagformulier in. U kunt het
aanvraagformulier sturen naar sportakkoord@helmond.nl. Uw aanvraag wordt
binnen zes weken in behandeling genomen. Een kernteam van verschillende
partijen uit de stad beoordeelt de ingezonden aanvragen.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Ga dan naar www.helmond.nl/sportakkoord voor meer informatie over de
voorwaarden en aanvraagprocedure. Daarnaast kunt u uw vragen mailen naar
sportakkoord@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 gemeentelijke 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. Bent u
verzekerd 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.
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. Ook kunt u een schriftelijke aanvraag indienen.
U kunt een aanvraagformulier opvragen bij de afdeling Zorg en Ondersteuning
van de gemeente via 14 0492 (optie 2).
Vragen of meer informatie
Heeft u vragen over de verzekering? Dan kunt terecht bij de CZ-winkel aan
de Molenstraat 223, Helmond of bel 088 555 7777. Meer informatie over de
collectieve aanvullende verzekering vindt u op www.gezondverzekerd.nl en op
www.helmond.nl/cav.

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

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Leeuwenborchweide 68
08-11-2020 plaatsen dakkapel
OLO 5550773
Geeneindse Kerkweg 19
07-11-2020 vergroten woning met erker
OLO 5514465
de Kromme Geer 14
04-11-2020 plaatsen dakkapel
OLO 5549445
van Heijnsbergenstraat 11
05-11-2020 wijzigen voorgevel
OLO 5576605
Ameidestraat 9
04-11-2020 oprichten 4 appartementen
OLO 5490193
Stilpot 30
09-11-2020 verbouwen woning
OLO 5585465
Binnen Parallelweg 2
09-11-2020 wijzigen gevel
OLO 5585125
Mierloseweg 34-36
11-11-2020 oprichten 34 appartementen
OLO 5096781
Markt 209
11-11-2020 plaatsen terrastent
OLO 5591549
Karpaten 14
11-11-2020 plaatsen overkapping
OLO 5592851
Weg op den Heuvel 35
11-11-2020 rooien 1 boom (wilg)
OLO 5591421
Markesingel 2
19-10-2020 verlenging tijdelijke vergunning
2020-X1466
		onderwijsgebouw
Braakweg 25
13-11-2020 afwijking bestemmingsplan
OLO 5596255

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag,
(provincie Noord-Brabant) (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Beemdweg (ong) sectie F 241 02-10-2020 plaatsen keerwanden

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5492595

Voor de volledige publicatie van de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u
kijken op http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage
legging vanaf:
legging tot en met:
Nachtegaal- 20-11-2020
01-01-2021
laan 14,16,18,20, 20A t/m 20D,				
22, 22A t/m 22D
Automotive 30-10-2020
11-12-2020
Campus 30

Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
Oprichten 26
OLO 4973689
appartementen en 14 woningen
Veranderen inrichtingOLO 5308929
realiseren van een waterstofpark

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.
Zienswijze indienen
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u
richten 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).

• 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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Verkeersmaatregelen (2)

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Ermgardhoek 9
09-11-2020 oprichten woning, maken uitweg
OLO 5390667
Groot Schuilen 13
09-11-2020 plaatsen dakkapel voor en achterzijde OLO 5477513
Ermgardhoek 19
10-11-2020 plaatsen hekwerk
OLO 5528405
Astronautenlaan 186
10-11-2020 wijzigen gevels
OLO 5485571
Churchill-laan 52
11-11-2020 uitbreiding bedrijfspand
OLO 5431049
Houtse Parallelweg 93
11-11-2020 vergroten woning
OLO 5264501
Jeroen Boschstraat 19
12-11-2020 tijdelijke opvanglocatie dak- en
OLO 5527877
		thuislozen
Helmond-Oost
12-11-2020 plaatsen reclame glasvezel Helmond borden
(Helmond-oost)
OLO 5554905
van Heijnsbergenstraat 11 12-11-2020 wijzigen voorgevel
OLO 5576605
Deltaweg 4
12-11-2020 wijzigen gevel
OLO 5491501
Addy Kleijngeldstraat 9
12-11-2020 plaatsen overkapping
OLO 5478507
Hoogeindsestraat 2-4-4A- 13-11-2020 maken uitweg
OLO 5572371
6-6A-6B-6C-6D-8-10-12-14-16-18-20-22-24-24A-38-40-42-44-46-48-50-52-54-54A-56-58-6070-72-74-76-82-84-86-88-88A-92-94-96-98-100-102-104-106-108-110-112
Steenweg 11
13-11-2020 plaatsen overkappingen (wintertuin) OLO 5528751
Markesingel 2
13-11-2020 verlenging tijdelijke vergunning
2020-X1466
		onderwijsgebouw
Soesterbergplein 10
13-11-2020 plaatsen dakkapel
OLO 5494709

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Bakshoeve 13
Walenburgweide 14

Projectomschrijving:
oprichten veranda
plaatsen tuinhuis

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5572409
OLO 5415745

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Citroenvlinder 9
05-11-2020 realiseren gesloten
		bodemenergiesysteem
Citroenvlinder 11
05-11-2020 realiseren gesloten
		bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5577463
OLO 5577615

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend
dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd
uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
Naam
Adres
LKR-nummer Datum
Reden verwijdering
			verwijdering
BSO
Sportcomplex 116940001 06-11-2020 Sluiting locatie
De Bereboot
de Rijpel 3
sport en natuur					

Burgemeester en wethouders hebben besloten:
•		
een stopbord B07 in combinatie met stopstreep markering te plaatsen op Tiendstraat ter
hoogte van de kruising met de Molenstraat;
•		
de huidige bebording B06 (voorrang verlenen) en haaientanden te verwijderen.
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. 0492-587605.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
omgevingsvergunning “40 woningen Vondellaan”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van de omgevingsvergunning “40 woningen Vondellaan”. Deze waarden bedraagt
maximaal 60 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Nachtegaallaan, 49 dB ten
gevolge van de Vondellaan en 49 dB ten gevolge van de Wethouder Ebbenlaan.
Inzage
Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen vanaf 20 november 2020
gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te
Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch
maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.
Zienswijzen indienen
Binnen een 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 40 woningen Vondellaan. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag
t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht 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.

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
Enfes Pyramide Grillroom
Bakkerij Özlem

Locatie
Heistraat 123
Heistraat 191

Omschrijving melding
Het vernieuwen van de afzuiging.
Het veranderen van een bakkerij.

• 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

19 november 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.

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

