Infopagina

Logo in ZW/
Zwart/Woord

Coronavergoeding woonkosten (TONK) voor
inwoners verhoogd
De TONK-regeling is er sinds dit jaar voor inwoners die door corona financiële
problemen hebben. TONK is een vergoeding als de huur of hypotheek niet
meer betaald kan worden. Er is tot nu toe minder gebruik van gemaakt dan
ingeschat. Terwijl de nood bij sommige mensen hoog is. De gemeenten
Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en
Someren hebben besloten om de TONK-regeling ruimer te maken.
Wat houdt de TONK in?
TONK staat voor Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Het is een
eenmalige gift voor woonlasten (huur of hypotheek). De hoogte van de TONK
uitkering hangt af van de specifieke situatie. Het gaat om minimaal € 1.750,en maximaal € 3.000,-.
Wie komt in aanmerking voor de TONK?
Deze regeling is bedoeld voor inwoners die - ondanks alle steunpakketten - buiten
de diverse regelingen vallen. Ondernemers, maar ook andere inwoners.
De TONK is voor alle inwoners ouder dan 18 jaar uit Asten, Deurne, GeldropMierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Inwoners komen in
aanmerking als hun huishouden - vanwege de coronamaatregelen - in januari
2021 tussen de 25% en 100% minder inkomen had dan in januari 2020.
Daarnaast wordt er gekeken naar de totale woonlasten. Voor ondernemers met
een Tozo-uitkering kan de TONK een aanvulling zijn.
TONK aanvragen?
De TONK-uitkering is digitaal via www.senzer.nl/TONK aan te vragen. Dit gaat
veilig via DigiD. Belangrijk is om de aanvraag volledig en eerlijk in te vullen én ook
de gevraagde gegevens mee te sturen. De TONK kan worden aangevraagd tot
uiterlijk 1 oktober 2021.

Inwonersenquête: Hoe ziet Helmond er in de
toekomst uit?
Hoe gaan we de komende 20 jaar in Helmond om met verkeer, wonen,
natuur, energie en werken? Dat is de gemeente Helmond nu aan het
beschrijven in de omgevingsvisie. De gemeente stelt de visie op samen met
inwoners, ondernemers en allerlei organisaties in de stad.
Op verschillende momenten halen we informatie en meningen op. Zo brengen
we in beeld wat de belangrijkste onderwerpen zijn om de komende jaren aan te
werken. Want we kunnen in de toekomst niet alles in de stad tegelijkertijd voor
elkaar krijgen. We moeten samen keuzes maken. Helpt u ons ook bij het maken
van de keuzes? Vul dan de vragenlijst in op www.helmond.nl/vragenlijst.
Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden
verwerken we anoniem.

Bekendmakingen
Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op
basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Domino’s Pizza
Helmond Brouwhorst, Brouwhorst 7 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het
lozen van afvalwater.
Bezwaar maken
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (7 juni 2021) kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan
burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus
950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op
www.helmond.nl, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij
gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen
over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

• 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)

Grijs/Wapen:
Grijs/Helm: K
Grijs/Kroon: K

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Langdonkstraat 17 t/m 27 31-05-2021 oprichten 28 appartementen
5666835
(oneven)
en 35 woningen, blok 24
Jacob v Wassenaerstraat 38 31-05-2021 vervangen raamkozijnen
5920797
Binderseind 19 en 19B
31-05-2021 transformatie appartementen
5916219
Nieuwveld 27
31-05-2021 samenvoegen winkelunits
5897597
Veehuisehoeve 3
31-05-2021 plaatsen hek
5876339
Deurneseweg 11
31-05-2021 uitbreiding docentenkamers
6066673
Zoete Kers 73
31-05-2021 glaswand op terras
6092163
in Ecozone thv Broederwal 31-05-2021 realiseren mobiele hangplekken
5954379
en nabij de skatevoorziening aan de Kaldersedijk
Groot Schuilen 4
31-05-2021 vervangen dakkapel
5903553
De Plaetse 108 en 110
31-05-2021 splitsen woning naar 2 appartementen
5939547
Bachlaan 1
31-05-2021 kappen 2 bomen
6118239
Aarle-Rixtelseweg 63
31-05-2021 kappen Acacia’s
6036875
Hannie Schaftplein 9
31-05-2021 plaatsen dakkapel voorgevel
6021439
Houtse Parallelweg 55
31-05-2021 vervangen/uitbreiden erfafscheiding
6046905

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Bachlaan 1
28-05-2021 kappen 2 bomen
6118239
Kaldersedijk 30
31-05-2021 oprichten woning en strijdig gebruik
5468195
Kanaaldijk N.W. 45
28-05-2021 interne wijzigingen pand
6118531
		 en onderhoud kap
Sijzenstraat 8
28-05-2021 uitbreiden woning
6119165
Vliehorstweide 13
29-05-2021 uitbreiding woning
6121279
Rietbeemdweg 3
28-05-2021 nieuwbouw van een bedrijfsgebouw
6040631
Rivierensingel 79
28-05-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan
6120207
		(kamerverhuur)
Evertsenstraat 36
01-06-2021 vlizotrap vervangen voor vaste trap
6126875
Amijsdonk 1
28-05-2021 oprichten woning
5854745
Peerke Klinkstraat 3
01-06-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan 2021-X1339
		(kamerverhuur)
Bezemheide 2
01-06-2021 aanleggen uitweg
6127073
Zijdevlinder 3, kavel Z14
02-06-2021 oprichten woning
5943445
Stiphout-Zuid
Vossenbeemd 47
02-06-2021 bouw van industrieel bedrijfspand
6132059
		 met kantoor
Veestraat 12
02-06-2021 wijzigen van de bestaande gevelreclame 6131453
Rector Heuvelsstraat 8
03-06-2021 uitbreiden woning
5901985
Gerstdijk, sectie Z 768-769
18-05-2021 uitbreiding nieuwbouw onverwarmde hal 5991239
		 voor opslag
Mozartlaan 9
04-06-2021 plaatsen dakkapel
5994703
Reggestraat 29
05-06-2021 plaatsen overkapping
6140181
Willemstraat 14
04-06-2021 maken uitweg
6139517

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Binnen Parallelweg 58A
01-06-2021 realiseren 16e app.
		 en vergroten fietsenstalling

Nr. Omgevingsloket:
5857051

Verleende drank- en horecavergunningen (2)
Aanvrager horeca:
Locatie: Omschrijving:
Registratienr./
			
datum verzending:
De Kade
Havenweg 4A drank- en horecawetvergunning
34472695/
			
27-05-2021
Cafetaria De Wal Noord Koninginnewal 44 drank- en horecawetvergunning
50561424/
			
27-05-2021
Meer informatie
U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen,
via telefoonnummer 06-18591000 of via gemeente@helmond.nl.

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

Bekendmaking ontwerpbesluit hogere waarden geluid

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Kromme Geer 13
11-05-2021 Dierdonkdagen 2021
		 (10 t/m 13 september 2021)

Registratienr.:
2021-00339

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Titaniastraat 2
Kluisstraat 12B

Datum indiening: Projectomschrijving:
25-03-2021 aanvraag kamerverhuur
23-03-2021 aanvraag erfafscheiding

Nr. Omgevingsloket:
5943449
5935749

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De
plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons
college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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)
El Bouhali, M.		
Azarfane, Z.		
Aguarroum, M.		
Gähler, J.J.M.		
Băţan, M.A.		
Constantin, F.		
Hădărean, M.D.F.		

Geboortedatum		
23-02-1986
27-10-1987
00-00-1966
21-05-1999
07-07-1988
07-05-1983
04-10-1990

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.

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)
Sars, M.M.		
Raets, N.		
Haazen, N.E.A.A.		
Sitkowski, P.		
De Loose, M.A.J.		
Hüsnü, I.		

Geboortedatum		
08-07-1992
10-01-1991
10-03-1983
02-10-1996
08-02-1984
29-09-1995

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als
parkeergelegenheid voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straten:
•
Ameidepark 716 (VKB 2110);
•
Laathoeve 25 (VKB 2109).
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op
afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten
in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact
opnemen met dhr. N. Jacobs via tel. 0492-587585.

Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr.
Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Weth Ebbenlaan 11-06-2021 23-07-2021
wijzigen school
2021-X0792
135 t/m 159 (oneven)		
naar 13 wooneenheden en maken
uitweg
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 (tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien
kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 140492.
Zienswijzen indienen
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te
worden gericht 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).

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:			
RVM Metaal
Achterdijk 11K		
			

Omschrijving melding:
het starten van een bedrijf
voor metaalbewerking

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Konings Groep B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag
van de bodemsanering voor de locatie Weg op den Heuvel 35 (Stadskantoor) te Helmond
(locatiecode: AA079409159). Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om
in te stemmen met het evaluatieverslag. De bodemsanering is hiermee afgerond.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken zijn vanaf 10 juni tot 22 juli 2021 in te zien bij cluster Milieu
gevestigd op het (tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is alleen
mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.
Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Dit doet u door
een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en wethouders van Helmond,
Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden
via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond

10 juni 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.

• 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

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

