
Steunfonds voor lokale culturele instellingen
De cultuursector behoort tot de zwaarst getroffen bedrijfstakken als gevolg 
van de coronacrisis. Veel instellingen liepen inkomsten mis, terwijl veel 
betalingsverplichtingen aanhielden. Instellingen die hierdoor in acute 
betalingsproblemen raakten, konden al een beroep doen op het noodfonds 
corona. Om lokale culturele instellingen te compenseren voor mogelijk ontstane 
exploitatietekorten, heeft de gemeente een steunfonds ingesteld. Dit stelt 
lokale culturele instellingen in staat om voorbereidingen te treffen om hun 
activiteiten weer aan te kunnen bieden zodra dit van de Rijksoverheid mag.

Lokale culturele instellingen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage 
van maximaal 50% over het in 2020 ontstane en het in de eerste helft van 2021 
geprognosticeerde exploitatietekort. 

Wanneer kan uw instelling aanspraak maken op het steunfonds?
• Uw instelling is gevestigd in Helmond en stelt zich ten doel om zonder 
 winstoogmerk één of meer culturele activiteiten te verrichten ten behoeve van
  inwoners van de gemeente Helmond;
• In de periode tussen 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 heeft uw instelling 
 of verwacht uw instelling tenminste 30% inkomstenderving te hebben als 
 gevolg van de coronacrisis;
• De instellingen die behoren tot de culturele basisinfrastructuur kunnen géén 
 aanvraag indienen: Het Kunstkwartier, Bibliotheek Helmond-Peel, Museum 
 Helmond, Het Speelhuis en De Cacaofabriek (met deze instellingen worden 
 maatwerkafspraken gemaakt).

Kijk voor de volledige beleidsregels die voor het steunfonds van toepassing 
zijn op www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers. Hier staat ook het 
aanvraagformulier dat samen met de bijbehorende stukken uiterlijk 15 mei 2021 
moet worden ingestuurd naar steunfondscorona@helmond.nl. 

Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag
Goede Vrijdag (2 april) en Tweede Paasdag (maandag 5 april) zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze 
twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een 
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl. 

Avondopenstelling Stadswinkel 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar dinsdag 6 april. Die dag 
is de Stadswinkel open van 09.00 tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Wilt u een afspraak maken? Ga dan naar www.helmond.nl/afspraak. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op Goede Vrijdag (2 april) wordt uw huisvuil gewoon opgehaald, maar op Tweede 
Paasdag (5 april) rijdt de afvalinzamelaar niet. Is maandag de dag dat uw huisvuil 
normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde ophaaldagen van 
het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode en huisnummer 
invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van 
alle soorten afval. U kunt de AfvalApp ook als app downloaden voor op uw 
smartphone of tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond 
• Goede Vrijdag: geopend volgens de reguliere openingstijden van 13.00 tot 
 17.00 uur 
• Eerste en Tweede Paasdag: gesloten

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar 
www.helmond.nl/afspraak. 

Online op de koffie bij de wethouder 
Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de onderstaande digitale wijkspreekuren. 

• Mierlo-Hout: woensdag 7 april van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 Dortmans;
• Helmond-West: donderdag 15 april van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk;
• Brandevoort: donderdag 15 april van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder 
 Van Dijk;
• Brouwhuis: donderdag 15 april van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder Maas; 
• Rijpelberg: donderdag 15 april van 20.00 tot 21.00 uur met wethouder Maas.

Wilt u deelnemen? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
wijkadviseur@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, mailadres, 
aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. Vervolgens ontvangt 
een bevestigingsmail met een link naar de Teams vergadering. Via deze link 
kunt u deelnemen aan de online vergadering. U kunt zich uiterlijk een dag voor 
het spreekuur tot 17.00 uur aanmelden. Woont u in een andere wijk? Houd dan 
www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor nieuwe data. 

Mogelijke oplossingen voor luierinzameling
Bespreking op 1 april in opiniecommissie

Op dit moment moeten luiers bij het restafval. Voor gezinnen met jonge kinderen 
kan dat een kostenstijging betekenen. In de raadsvergadering van 9 februari 
2021 heeft de gemeenteraad aan het college van burgemeester & wethouders 
gevraagd om met een oplossing te komen waarmee deze kostenstijging 
voorkomen kan worden. Afgelopen tijd zijn hiervoor de mogelijkheden 
onderzocht. Het college wil de gemeenteraad betrekken bij de definitieve keuze 
en legt daarom de mogelijke oplossingen voor aan de opiniecommissie Omgeving 
op 1 april om 19.00 uur. U kunt de vergadering online volgen via 
helmond.raadsinformatie.nl. 

Na het advies van de opiniecommissie Omgeving zal het college een definitieve 
keuze maken en wordt de gekozen oplossing gerealiseerd. Afhankelijk van 
de keuze kan dat nog enkele weken tot maanden duren. De gemeente 
communiceert dit via deze gemeentepagina in Weekblad De Loop, via onze 
website www.helmond.nl en via www.DeAfvalApp.nl (ook beschikbaar als app).

Bekendmakingen
 

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

Amijsdonk 8 22-03-2021 plaatsen dakkapellen voor- en achterzijde  5574147 

Kruispunt  22-03-2021 kappen 6 bomen  5923521

Pres. Rooseveltlaan 

Boerhaavelaan 22-03-2021 kappen 2 bomen  5926211

Stiphoutse Dreef 1 22-03-2021 vergroten bedrijfsloods aan de  5767155

  Stiphoutse Dreef 1   

Zoete Kers 55 22-03-2021 plaatsen balkonbeglazing  5861789

Berkehoutstraat 21 22-03-2021 maken uitweg  5882155

Mierloseweg 34 22-03-2021 maken/wijzigen uitweg  5854325

Overhorst 22 22-03-2021 plaatsen serre aan de zijgevel  5835113

Binnen Parallelweg 4 25-03-2021 aanpassen pand  5585125 

Ruisvoornstraat 37 t/m 54 25-03-2021 uitbreiding en onderhoud woningen  5692223 

Dr. Schaepmanplantsoen 10 25-03-2021 plaatsen deur in bestaande schutting  5868525

Brouwhorst 45 25-03-2021 wijzigen winkelpand  5884017

het Buske 35 25-03-2021 wijzigen gevel (voorzijde)  5807373

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

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



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  

Sarkol, R.L.C.  23-05-1982

Chrapek, B.R.  03-04-1996

De Jesus Carreira, T.  27-09-2000

Gevorgyan, P.P.  09-09-1976

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

Duizeldonksestraat 2 23 maart 2021 maken uitweg  5846035 

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

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

Kruispunt Pres. Rooseveltlaan 19-03-2021 kappen 6 bomen 5923521

Meeuwstraat 26 11-03-2021 realiseren aanbouw 5901297

Boerhaavelaan 19-03-2021 kappen 2 bomen 5926211

Coolendonk 26 28-02-2021 plaatsen dakkapel aan voorzijde woning 5865319

Geldropseweg 91 13-03-2021 handelen in strijd met ruimtelijke regels  5907877

  (uitbreiden woning) 

Bachlaan 9 22-02-2021 wijzigen gevel voorzijde 5846681

Bachlaan 9 22-02-2021 melding brandveilig gebruik  5846337

  t.b.v. dagopvang 

Brouwhorst 45 05-03-2021 wijzigen winkelpand 5884017

Abraham Bloemaertstraat 15 02-03-2021 maken uitweg 5873939

Wethouder Ebbenlaan 168 17-03-2021 uitbreiden verloskundigenpraktijk 5795299

Prins Hendriklaan 22 26-03-2021 maken uitweg 5943077

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

    legging vanaf:

Bachlaan 9 02-04-2021 brandveilig gebruik t.b.v. dagopvang 5846337

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning 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.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent 

het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij 

Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

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

Ganzewinkel 4 vergroten woning met overkapping  5806459

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Randim B.V.                    Duizeldonksestraat 36-40 Het uitbreiden van het bedrijf 

met de hal Duizeldonksestraat 36.

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

     Datum verzending

Scoopies Ameidestraat 1a exploitatievergunning               34461707/

                                                                                                                                                                         8-3-2021 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over 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  

Rich, O.  24-01-1998

Janssen, R.A.  22-12-1973

Maksymowicz, D.  15-01-1987

Azarfane, A.  11-05-1999

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. 

Burgemeester en Wethouders van Helmond 1 april 2021

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.

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Hoe?
Doosjes: alleen de strips. 
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier. 

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.


