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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

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.

Raadsvergadering
10 november 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 november aanstaande digitaal. De 
vergadering begint om 19.00 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:
• Programmabegroting 2021
• Belastingverordeningen en tarieven 2021
• Beleidskader arbeidsmigratie

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.

Bekendmakingen

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie:   Sportpark de Braak (locatiecode AA079409120)

Melder:  Gemeente Helmond, afdeling IBOR

Datum ontvangst:  27 oktober 2020 

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

Zoete Kers 10 28-10-2020 melding aanleg gesloten  OLO 5554729

  bodemeneriesysteem 

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

Abendonk 35 24-10-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5095327

Willem Prinzenplein 20 23-10-2020 plaatsen dakkapel OLO 5544089

IJsselstraat 65 23-10-2020 vergroten woning OLO 5546093

Mierloseweg 86I 24-10-2020 plaatsen dakkapel OLO 5546285

Hertelaan 27 23-10-2020 plaatsen dakkapel OLO 5545905

plan Heiakker  23-10-2020 oprichten woning OLO 5418857

kadastraal O 3105 

Bakelsedijk 82 26-10-2020 maken uitweg OLO 5547817

Lieshoutseweg 44 28-10-2020 plaatsen aanbouw (zijgevel) OLO 5554467

Havenweg 2 28-10-2020 oprichten 1919 horecapaviljoen OLO 5325023

Waterleliesingel 20 27-10-2020 verbouw medisch centrum dierdonk OLO 5553517

Helmond-Oost 28-10-2020 plaatsen reclame glasvezel helmond  OLO 5554905

  borden (helmond-oost) 

Pastoor Elsenstraat 36 28-10-2020 plaatsen aanbouw OLO 5557351

Singravendreef 16 29-10-2020 vergroten woning OLO 5483475

Mierloseweg 317 29-10-2020 wijzigen bestemming detailhandel  OLO 5560999

  naar wonen 

Aarle-Rixtelseweg 113 30-10-2020 plaatsen erker OLO 5360613

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

van Heijnsbergenstraat 17 26-10-2020 oprichten carport en maken 2e uitweg OLO 5385559

Meanderlaan 6 28-10-2020 oprichten stadstuin,  OLO 5310829

  plaatsen blokhut, kassen, erfafscheiding, uitweg 

Sobriëtasplein 1 29-10-2020 aanvraag winkelwagenopvang buiten OLO 5531189

Willem Prinzenplein 20 29-10-2020 plaatsen dakkapel OLO 5544089

Dorpstraat 52 t/m 58 30-10-2020 revitaliseren complex winkels en  OLO 5035375

  woningen 

Kloosterstraat 15 02-11-2020 verplaatsen uitweg 4,50 meter OLO 5462581

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

Torenstraat 1  24-8-2020 Veranderen bestaande uitwegen  OLO 5195521

  parkeerterrein AH XL 

Per abuis is dit besluit niet gepubliceerd, de mogelijkheid voor belanghebbenden om binnen

zes weken bezwaar te maken is hierdoor niet mogelijk gemaakt. Met ingang vanaf deze

publicatie (5 november) stellen we alsnog 2 weken termijn open, waar belanghebbenden de 

mogelijkheid wordt geboden om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij

burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. 

Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch worden 

verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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 te registreren van deze personen 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  

van der Wallen, B.J.   03-09-1986

Piotrowski, K.  29-01-1987

Stanciu, C.  30-01-1989

Sterken, T.F.   11-01-2000

Obradović, Ž.  13-02-1970

Witkowski, T.  28-04-1970

Miziński, T.  01-11-1993

Oros, D.  26-10-1975

Klokgieter, G.  14-06-1972

Hurley, A.P.M.  27-10-1949



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

Hogeschool de Kempel                    Deurneseweg 11 Het uitbreiden van de inrichting met 

enkele werkruimtes 

Jumbo Supermarkten B.V.                    2e Haagstraat 42 Het intern wijzigen en uitbreiden 

van een supermarkt

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Een maximumsnelheid van 30 km/h in te stellen op de wegen in de nieuwbouwwijk 

 Stiphout-Zuid, te weten de straten: Aardbeivlinder, Citroenvlinder, Kommavlinder, 

 Vuurvlinder  en Zijdevlinder, door middel van het plaatsen van borden A1 en A2 van bijlage 1 

 van het RVV 1990;

• Eenrichtingsverkeer in te stellen op de Aardbeivlinder tussen Zijdevlinder en Citroenvlinder 

 in de rijrichting van de Citroenvlinder door middel van het plaatsen van borden C02 en C03 

 van bijlage 1 van het RVV 1990;

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. 14-0492.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Belloni  Kerkstraat 34     drank- en horecawetvergunning 34424473/

Italiaanse Delicatessen     13-10-2020

Cafetaria ’t Hout Cederhoutstraat 24 exploitatievergunning 34415722/

20-10-2020

IJscafé Bella Amica Binderseind 34 exploitatievergunning 34436704/

21-10-2020

Dela Uitvaartverzorging Meanderlaan 1 drank- en horecawetvergunning 34368373/

29-10-2020

Polski Smak Heistraat 24 drank- en horecawetvergunning 34371275/

29-10-2020

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over bovenstaande verleende 

vergunningen, via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl.

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  

Nowakowska, K.M.  09-11-1996

Kulpan, P.  02-10-1990

Janse, M.A.  17-12-1976

van Heertum, A.K.  25-03-1982

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 5 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.

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

maximaal
 20%

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt

Het stoken van hout in open haard 

of houtkachel is lekker warm en 

brengt gezelligheid in huis. Hout 

stoken kan ook overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt,

beperkt u geur- en gezondheids-

overlast voor uw omgeving en voor 

uzelf. 

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.

Gebruik hout met een 

vochtpercentage van 

maximaal 20%.

Gebruik onbehandeld 

en ongeverfd hout.

Stook niet als het windstil of 

mistig is. Voorkom daarmee 

dat de rook in uw tuin en bij 

de buren blijft hangen. Check 

daarom voor het stoken 

www.stookwijzer.nu

Steek het hout van bovenaf aan met 

aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 

luchttoevoer. Laat het hout 

niet smeulen.

Laat uw kachel minstens 

één keer per jaar vegen 

door een erkend vakman. 

Beperk het risico op een 

schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op 

www.helmond.nl/houtstoken


