
Doe mee met buurtpreventie
In Helmond zijn al 44 buurtpreventieteams en 140 buurtpreventie 
WhatsAppgroepen. In de buurten waarin zij actief zijn zorgen zij samen met de 
politie, gemeente en LEVgroep voor meer betrokkenheid, contact en veiligheid 
in de wijk. Ook met uw buurt aan de slag met buurtpreventie of wilt u aanhaken 
bij het team in uw wijk? Ga naar www.buurtpreventiehelmond.nl om aan te 
melden of voor meer informatie. 

Jordy Schmitz, Jeugdboa in West vindt 
communicatie bij buurtpreventie het 
belangrijkst: “Lijnen moet kort zijn, 
contacten nauw. Dan bereiken we een 
mooi resultaat! Als jeugdboa probeer ik het 
contact met de jeugd te verbeteren en ze 
in contact te brengen met de buurt. Ook 
hierin is samenkomen en communicatie heel 
belangrijk. We moeten de kloof tussen jeugd 
en buurtpreventie verkleinen.”

De tip van Jordy voor de buurtpreventie: 
“Maak twee contactgroepen: eentje voor de 
wat ernstigere meldingen en eentje voor de 
minder ernstige meldingen. 
Dat communiceert een stuk eenvoudiger.”

Regentonnenactie in november 
Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt, het gaat vaker harder regenen met 
overstromingen en ander overlast tot gevolg. Deze klimaatverandering vraagt 
om een andere aanpak van regenwater. Een regenton is een slimme aanpassing 
waarmee u eenvoudig schoon regenwater opvangt om dit, bijvoorbeeld voor 
uw tuin, te gebruiken. Door uw regenpijp af te koppelen van het riool helpt u 
mee om wateroverlast door overbelasting van het riool te voorkomen en om 
droogteschade te beperken.

Regentonnenactie 
De gemeente organiseert twee keer per jaar een regentonnenmaand. Als inwoner 
van Helmond krijgt u in die maanden € 30,- korting op de aankoop van een 
regenton. De eerste actie loopt van 1 t/m 30 november. De flyer met coupon is te 
downloaden op www.allelichtenopgroen.nl of ga naar een van de deelnemende 
partijen. Daar vindt u de flyer in de winkel, die u direct kan gebruiken. 

Deelnemende partijen
• Tuincentrum Coppelmans Helmond
• Boerenbond Helmond
• Gamma Helmond
• Praxis Helmond
• Karwei Helmond

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 30 november en 
14 december. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. 

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Of mail naar gemeente@helmond.nl. Dan ontvangt u de agenda van de 
welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

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

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). 

De gemeente biedt samen met zorgverzekeraar CZ een eigen collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering aan. Deze verzekering is speciaal voor 
mensen met een laag inkomen. U kunt zelf een keuze maken uit pakketten voor 
de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Weet u niet goed welk pakket 
het beste bij uw situatie past? Maak dan gebruik van de keuzehulp op 
www.gezondverzekerd.nl.

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.

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. U kunt ook een schriftelijke aanvraag indienen. 
Vraag het aanvraagformulier dan op 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 en de voorwaarden vindt u 
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl/cav.

Iets niet in de haak in het buitengebied? 
Meld het!
Het Handhavingsteam Buitengebied roept iedereen op om hen te helpen met 
het in de gaten houden van het buitengebied. Is er iets niet in de haak in het 
buitengebied? Denk aan dumpingen, wildcrossers, stroperij, vissen zonder 
geldige documenten, afval verbranden, maar ook recreatiedrukte. Meld het dan. 

Meld misstanden in het buitengebied
Speciale boa’s van Samen Sterk in Brabant (SSiB) verzorgen de toezicht en 
handhaving in het Brabantse buitengebied. Zij kunnen uw hulp goed gebruiken. 
Geef uw melding door, dan kunnen zij gericht te werk gaan. 

U kunt uw melding doorgeven via: 
•  telefoonnummer 0900-9965432 
• het online formulier op www.samenmelding.nl
• de BuitenBeter app. 

Anoniem melden is mogelijk via Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Bij spoed 
belt u altijd de politie via 112.  

Over SSib
SSiB is een Brabant brede samenwerkingsvorm waarin gemeenten, provincie, 
terrein beherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen 
en waterwinbedrijven participeren. Doel is de kwaliteit van het buitengebied in 
Noord-Brabant bewaken en verbeteren

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



Bekendmakingen
 

Rectificatie: ontwerp-omgevingsvergunning Kaldersedijk 30 (5468195) 
te Helmond

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat er op 4 november een 

ontwerpbesluit kranenbroek te Helmond is gepubliceerd voor het oprichten van een woning. 

In de publicatie stond het verkeerde adres. Het juist adres is Kaldersedijk 30 (5468195) te 

Helmond.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Brandevoort – Oost” ten behoeve van het oprichten van een woning. 

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

19 november 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

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, p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 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 via 

telefoonnummer 14-0492).

Ingediende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Watermolenwal 11 -  08-11-2021 Festival d’n Ouwe Sok  2021-00790

Piet Blomplein   (van 1-4 t/m 3-4-2022)  

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Havenweg 8 -  11-11-2021  Intocht Sint Nicolaas Helmond 2021 2021-00699

Kanaaldijk N.O., Markt e.o.   (14 november 2021) 

Kasteelplein 1 11-11-2021  Sinterklaas in de piste  2021-00341

  (17 november 2021 t/m 4 december 2021)

 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

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

Dobbelerserf 3 08-11-2021 oprichten carport 6500625

1e Tussendijk 1 29-10-2021 vervangen boeiboorden 6480283

Kaldersedijk 3B 04-11-2021 oprichten woning 6480637

Noord Koninginnewal 4 06-11-2021 plaatsen geldautomaat 6498329

Wolfstraat 34 08-11-2021 realisering appartement 6273081

Schutsboom naast nr 8 08-11-2021 oprichten woning en maken uitweg 6209045

Zeelandhof 11 08-11-2021 oprichten bierbrouwerij in garage 6494399

Veestraat 38A 09-11-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6481639

  (kamerbewoning) 

Zwanebloemsingel 68 10-11-2021 maken inrit/uitweg 6508785

Hemelrijksestraat 28 11-11-2021 vergroten woning en strijdig gebruik 6511751

Tormentilbeek 6 12-11-2021 vergroten woning met overkapping  6512609

  en carport

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

Bakelsedijk 32 10-11-2021 afwijking bestemmingsplan  5646313

  t.b.v. begeleid wonen 

 

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van 

het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij: De rechtbank Oost-Brabant, Sector 

bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Dit kan ook digitaal via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 

elektronische handtekening (DigiD). Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige 

voorziening? Neem dan contact op met de rechtbank ’s-Hertogenbosch, telefoon 

(073)6202020.

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

Elzehoutstraat 5 09-11-2021 oprichten overkapping 6046237

Binnen Parallelweg 4 09-11-2021 maken uitweg 6348325

Warandelaan 1 09-11-2021 maken uitweg 6454869

Faassenhoek 11 10-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 5815623

Slegersstraat 20 11-11-2021 vergroten woning, plaatsen carport 6027075

Hilwardhoek 1 t/m 15  11-11-2021 oprichten 53 woningen en maken 6228101

oneven  uitwegen 

Coppesdonk 9 12-11-2021 oprichten woning, maken uitweg 6179735

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

Kavelaarsstraat 2C 11-11-2021 oprichten berging 6272333

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. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Tilburg van, M 17-01-1993

Ibrahim, G. 17-04-1986

Trojanowicz, P.Z. 26-03-1986

Saczko, M.B. 12-04-1994

• 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

Zorg & Ondersteuning  
Helmond

Zo Helmond

Meldpunt psychische zorg
Maakt u zich zorgen over iemand? Bel 14-0492, optie 2.

Misschien maakt u zich zorgen over iemand die in de war lijkt, of heeft u 
zorgen om een familielid, kennis of buur die niet meer voor zichzelf zorgt 
of de deur niet meer openmaakt. Hoewel er in dat soort situaties niet 
altijd spoed nodig is, is het belangrijk dat er goede hulp geboden wordt. 
Daarom is er het meldpunt psychische zorg: zodat de persoon om wie u 
zich zorgen maakt de juiste hulp kan krijgen.  

Help elkaar op tijd. Door te melden kunnen we iemand en zijn 
omgeving helpen. Familie, vrienden of buren merken vaak als eerste 
dat het niet goed met iemand gaat. Het is belangrijk om dit te melden 
voordat de situatie erger wordt. Degene om wie het gaat, kan dan zo 
snel mogelijk hulp krijgen. 

U kunt, eventueel ook anoniem, een melding maken door te bellen met 
14-0492, optie 2. Melden kan 24 uur per dag. Is er sprake van een 
directe crisis? Dan belt u niet het meldpunt, maar 112. Maakt u zich 
zorgen om iemand met zelfmoordgedachten? Bel dan 113.

Meer info? www.helmond.nl/zorgmelding



Burgemeester en wethouders van Helmond 18 november 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.

• 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 vergunningen openbare orde en veiligheid
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Mazurska Molenstraat 184 Alcoholwetvergunning 50711111/

10-11-2021

Bufkes Ameidestraat 4 Exploitatievergunning 50670826/

10-11-2021

Meer informatie 

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

via telefoonnummer 06-18591000 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. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum  

Baysali, E. 04-04-1970

Frydryczak, D. 18-02-1994

Frydryczak, L. 27-10-2019

Bouhouche, B. 16-04-1986

Rodrigues Ferreira, Diogo Filipe 28-05-1991

Piszczek, L. 30-12-1991

Heyden van der, D.A.J.C. 12-11-1979

Zienswijzen indienen

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. Neem dan 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. 

Omgevingsvergunning Lucas Gasselstraat 25  
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, gelet op de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, 

medewerking te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het 

geldende bestemmingsplan “Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I” ten behoeve van het 

oprichten van 2 woningen op locatie Lucas Gasselstraat 25

Inzage

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

19 november 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

 

Beroepschrift indienen

Gedurende zes weken, met ingang van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, bestaat 

op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid een 

beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Er kan geen beroep meer worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs 

kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen 

zienswijze naar voren heeft gebracht. 

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.


