
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).

Meer informatie of vragen? 
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 www.gezondverzekerd.nl en op 
www.helmond.nl/cav.

Bekendmakingen
 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting: Locatie:    Omschrijving melding:

Enexis Netbeheer B.V. Jan van Goyenlaan 1 Het verwijderen van een 

gasdrukregelstation.

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

Melvert 4 08-10-2020 verplaatsen binnenmuur OLO 5509231

Breitnerlaan 18 11-10-2020 oprichten garage OLO 5513289

1e Bosweg 10 10-10-2020 vergroten woning OLO 5512089

Hoenshoeve 1 12-10-2020 maken uitweg OLO 5515017

Helmondsingel 143 13-10-2020 Wijziging verbouw bestaand  OLO 5517237  

  hoofdgebouw en nieuwbouw stallingsruimten 

Havenweg 4 12-10-2020 plaatsen tijdelijke overkapping OLO 5516001

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

Kerkstraat Zuid 2 t/m 16,  13-10-2020 realisatie 44 individuele gesloten OLO 5516947

44 appartementen  bronsystemen 

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

Wildenborchlaan 5 plaatsen overkapping OLO 5492223

Inspreken over de gemeentebegroting 2021

De gemeenteraad heeft dinsdag 6 oktober de Programmabegroting 2021 in 
ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het college van burgemeester en 
wethouders het gemeenschapsgeld volgend jaar wil uitgeven. 
De gemeenteraad stelt de begroting op 10 november vast. Inwoners, 
organisaties en instellingen uit Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten 
wat zij van de plannen vinden die in de begroting staan. Dit kan voorafgaand 
aan de commissievergaderingen van 3 en 4 november. Op beide avonden kan er 
ingesproken worden om 17.00 uur. Hiervoor kunt u zich van tevoren aanmelden 
bij de raadsgriffie.

De behandeling van de begroting start op 27 oktober met de algemene politieke 
beschouwingen. Alle fracties geven op basis van de begroting hun algemene 
visie op de ontwikkelingen in Helmond en de financiële positie. Het college van 
burgemeester en wethouders reageert hierop. 

Bespreking in commissies
Een week later wordt de begroting besproken in twee adviescommissies. Op 3 
november 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 4 november 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. Alle fracties geven hun mening over deze thema’s 
en stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven 
antwoord op de vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Beide 
commissievergaderingen beginnen om 17.00 uur en duren tot ongeveer 22.30 
uur. Vanwege het coronavirus kunnen er geen bezoekers aanwezig zijn. Wél 
worden de vergaderingen live uitgezonden via helmond.raadsinformatie.nl/live.

Mening inwoners is belangrijk
De gemeenteraad vertegenwoordigt de Helmondse inwoners, organisaties en 
instellingen. Daarom wil de raad graag weten wat zij vinden van de plannen 
uit de programmabegroting 2021. Helmondse inwoners, organisaties en 
instellingen kunnen inspreken over de begroting. Dat kan tijdens één van de twee 
commissievergaderingen op 3 en 4 november (afhankelijk van het onderwerp). 
Vanwege het coronavirus kunt u momenteel niet fysiek bij vergaderingen 
aanwezig zijn om in te spreken. U kunt digitaal inspreken via Microsoft Teams, of 
uw inspraakreactie mailen naar raadsgriffie@helmond.nl. De raadsgriffie zorgt 
ervoor dat uw reactie bij de raads- en commissieleden terechtkomt.

Aanmelden voor inspreken
Wilt u inspreken, stuur dan een mailtje naar raadsgriffie@helmond.nl. Zet daarin 
uw naam, (eventueel) organisatie, telefoonnummer, het onderwerp waarover 
u wilt inspreken en op welke dag. Degenen die zich aangemeld hebben, krijgen 
vijf minuten spreektijd aan het begin van de commissievergadering. Insprekers 
kunnen zich aanmelden tot vrijdag 30 oktober 16.00 uur.

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



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

Adriana van den  12-10-2020 oprichten woning OLO 5122499

Dyckestraat 12 

Utrechtplein 4 en  13-10-2020 wijzigen winkel/horeca OLO 5160841

Groningenhof 51 en 53  tot 3 woningen 

Dennerode 8 16-10-2020 vergroting aanbouw OLO 5499793

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

Zwanebloemsingel 40 31-03-2020 vergroten, renovatie woning OLO 5060087

Hoofdstraat 157 29-06-2020 oprichten garage en parkeerplaatsen OLO 5060687

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

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

Bakelsedijk 63-65 14-10-2020  Aanvraag kamerverhuur  OLO 5429171

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

Varenschut 24 14-10-2020  realiseren aanbouw t.b.v.  OLO 5435655

  stroomvoorziening

Wet bodembescherming (Wbb) 
definitief besluit ingevolge artikel 39/40 Wbb

Adriaans Groep B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het 

bodemsaneringsplan voor de planlocatie Tyboschplein. De saneringslocatie is in het 

bodeminformatiesysteem opgenomen als “Rootakker 9 (Adriaans)” te Helmond met 

locatiecode: AA079402197.

Het college van B&W heeft het volgende besloten:

1. De bodem op de locatie kadastraal bekend als gemeente Stiphout, sectie C, nr. 457, 

 is plaatselijk sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie.

2. Op de locatie van de deelsanering is geen sprake van een geval van ernstige 

 bodemverontreiniging.

3. Ik stem in met het deelsaneringsplan dat is ingediend.

Inzage 

Het besluit is voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Het definitieve besluit en 

de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 22 oktober in te zien bij cluster Milieu 

gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Beroepschrift indienen

U kunt tot 3 december 2020 in beroep gaan tegen dit besluit, dus tot zes weken na 

bekendmaking ervan. Het beroepschrift dient te worden gericht aan de voorzitter van de 

afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag 

of digitaal via de website digitaalloket.raadvanstate.nl. Door middel van een verzoek om 

voorlopige voorziening aan de Voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van 

de Raad van State, kan worden verhinderd dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd.

Wet bodembescherming (Wbb) 
ontwerpbesluit ingevolge artikel 39 Wbb

Nedschroef Helmond B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het 

bodemsaneringsplan voor de locatie Kanaaldijk N.W. 71-73 te Helmond (locatiecode 

AA079400095).

Het college van B&W is voornemens te besluiten:

1. onder voorwaarden in te stemmen met het ingediende saneringsplan;

2. financiële zekerheid te laten stellen bij de uitvoering van de bodemsanering.

Het besluit wordt voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Dit betekent dat het 

besluit pas genomen wordt nadat belanghebbenden een mening hebben kunnen geven over 

het ontwerp van het besluit.

Inzage 

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 22 oktober 2020 

zes weken in te zien bij cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te 

Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Zienswijzen indienen

Tot 3 december 2020 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerpbesluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, p/a cluster Milieu, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan 

op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (0492) 58 76 30, een afspraak 

worden gemaakt bij cluster Milieu.

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort Oost – Kaldersedijk 
(verwijderen buisleidingtracé)

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 Brandevoort Oost – Kaldersedijk (verwijderen buisleidingtracé) met 

ingang van 23 oktober 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plan betreft het verwijderen van de aanduiding waarmee het buisleidingtracé planologisch 

mogelijk werd gemaakt. Ook wordt de woning Kaldersedijk 4 in dit bestemmingsplan 

opgenomen.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP200050-1000. Wij adviseren u dit 

ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch 

graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak in. U kunt hiervoor contact 

opnemen met 14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

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 Brandevoort Oost – Kaldersedijk (verwijderen 

buisleidingtracé). 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) 702602.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“appartementen Paterslaan 42”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 19 oktober 2020 

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

63 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse en van maximaal 56 dB ten gevolge van de 

spoorweg Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning 

“appartementen Paterslaan 42”.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 23 oktober 

2020 gedurende zes weken (t/m 4 december 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.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 20 oktober 2020 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. 

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 22 oktober 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.

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


