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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

Cadeautje voor mantelzorgers
Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond die langdurig ziek is of een 
beperking heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen (ook 
als u zelf niet in Helmond woont). Een volwassen mantelzorger kan kiezen uit 
een cadeaubon ter waarde van € 70,- of een geldbedrag. Een mantelzorger, die 
jonger is dan 18 jaar, krijgt een Gift Card Pathé of VVV Bon van € 40,-.

Aanvragen? 
Aanvragen kan vanaf 1 september tot uiterlijk 31 oktober 2021. 
Het online aanvraagformulier vindt u op de website 
www.levhelmond.nl/mantelzorgwaardering. Op papier aanvragen kan ook. 
Een papieren aanvraagformulier kunt u afhalen bij de receptie van LEVgroep 
(Penningstraat 55) en bij de wijkteams van de LEVgroep:

• Binnenstad, Penningstraat 55
• Oost, De Brem, Rijpelplein 1
• Noord, neem contact op via tel. 0492-598 988
• West, Westwijzer, Cortenbachstraat 70

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor informatie, 
voorlichting, advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding en emotionele steun. 
Meer informatie over het steunpunt vindt u op: 
www.levhelmond.nl/lokaal-aanbod/mantelzorg/steunpunt-mantelzorg.

Kom in actie tegen laaggeletterdheid 
In Helmond hebben 12.700 inwoners van 16 jaar en ouder moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met 
bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. Moeite hebben met lezen 
en schrijven heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder 
zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan geletterde mensen. 
Dat moet en kan anders. Daarom neemt de gemeente Helmond deel aan de 
landelijke Week van Lezen en Schrijven, die dit jaar van maandag 6 tot en met 
zondag 12 september plaatsvindt. Naast de samenwerking met de deelnemende 
organisaties, besteedt de gemeente Helmond ook aandacht aan dit onderwerp 
bij de eigen medewerkers.

Activiteiten
Verschillende organisaties brengen laaggeletterdheid onder de aandacht door 
activiteiten te organiseren in de week van 6 t/m 12 september. Zo is er een high 
tea in het Taalcafé in de Bibliotheek, zijn er open taallessen te volgen bij het ROC, 
wordt er een gedichtenwandeling in de stad georganiseerd en is er aandacht voor 
taalvrijwilligers via de LEVgroep. Ook maakt omroep DitisHelmond via interviews 
met professionals en voormalig laaggeletterden het belang zichtbaar van kunnen 
lezen, schrijven en digitaal vaardig zijn. Hieronder vindt u een overzicht van alle 
activiteiten die georganiseerd worden tijden de Week van Lezen en Schrijven.

Week van het Lezen en schrijven
De Week van het Lezen en Schrijven wordt jaarlijks in september georganiseerd 
om aandacht te vragen voor het belang van lezen, schrijven, rekenen en 
digitale vaardigheden. In deze week valt structureel op 8 september ‘De Wereld 
Alfabetiseringsdag’.

Week van Lezen en Schrijven
Maandag 6 september 

Taalcafé 
09.30 – 11.00 uur (vrije inloop) 
Leonardus Speeltuin – Buurthuis 
(Monseigneur Swinkelsstraat 24)

Het Taalcafé is een plek waar je als Helmonder kosteloos 
geholpen wordt als je beter wilt leren lezen, spreken, 
schrijven en rekenen. Deelname aan het Taalcafé is 
gratis. Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Maandag 6 september – 
vrijdag 10 september 

Open taallessen – Roc ter Aa
Op verschillende tijden bij het Roc ter Aa (Keizerin 
Marialaan 2), Bibliotheek Helmond (Watermolenwal 11),
Wijkhuis de Fonkel (Prins Karelstraat 123), Wijkhuis de 
Westwijzer (Cortenbachstraat 70) 

ROC Ter Aa houdt heel de week open taallessen op 
verschillende locaties. Iedereen kan langskomen en 
kennis maken met de cursussen lezen, schrijven en 
rekenen. Meer informatie: https://roc-teraa.nl

Dinsdag 7 september  

Online Taalcafé 
19.00 – 20.00 uur 

Met hulp van een taalcoach kan je vanuit je eigen huis 
de Nederlandse taal oefenen bij het Online Taalcafé. 
Deelname aan het Taalcafé is gratis. Aanmelden kan via 
jolien.rovers@levgroep.nl. 
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Dinsdag 7 september  

Openavond Taalcafé 
18.45 – 20.30 uur 
Bibliotheek Helmond (Watermolenwal 11, eerste 
verdieping)

Je kan langskomen bij het Taalcafé als je bijvoorbeeld 
een moeilijke brief van de Belastingdienst niet begrijpt. 
Of als je hulp nodig hebt bij het invullen van een 
formulier. Deelname aan het Taalcafé is gratis.
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Woensdag 8 september  

High tea in het Taalcafé 
14.00 – 16.00 uur 
Bibliotheek Helmond (Watermolenwal 11, eerste 
verdieping)

Onder het genot van een kopje thee en iets lekkers 
wordt er geoefend met de taal.  Het Taalcafé is gratis 
voor iedereen.
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Woensdag 8 september  

Voorleesbus Blikkie  
14.00 – 16.00 uur 
Bibliotheek Helmond (Watermolenwal 11, buiten)

Geniet mee met de mooiste voorleesverhalen. Voor de 
jongste kinderen tot 7 jaar. Deelname is gratis.
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Donderdag 9 september  

Les Klik & Tik   
13.30 – 15.00 uur 
Bibliotheek Helmond (Watermolenwal 11)

Hoe stuur je een e-mail? Hoe plaats je een bestelling 
online? En hoe werkt internetbankieren? Bibliotheek 
Helmond verzorgt heel het jaar door gratis cursussen 
hierover. Heb je interesse? Kom dan langs en maak 
kennis met deze gratis training.
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl

Donderdag 9 september  

Gedichtenwandeling met stadsgids 
19.00 – 20.30 uur 
Start wandeling bij Bibliotheek Helmond 
(Watermolenwal 11) 
Kosten: 7,00 euro per persoon

Wandel mee met stadsgids Ruud Hakvoort langs 
monumentale en industriële panden in Helmond 
centrum. Laat je verrassen door de mooie gedichten die 
in de stad te vinden zijn. De wandelroute is ongeveer 
4,5 km. Maximaal 20 deelnemers. 
Meer informatie: https://helmondpeel.op-shop.nl
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Bekendmakingen
 

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

Zeenaaldplantsoen 18 24-08-2021 aanleggen inrit/uitweg 6325547

Bakelsedijk 200 24-08-2021 verbouwing woonhuis  6323201

Naast Overloop 46A 06-08-2021 vestigen domino’s pizza 6298163

Van Heijnsbergenstraat 1 25-08-2021 plaatsen erfafscheiding 6324105

Wethouder den  25-08-2021 strijdig gebruik  6329839

Oudenstraat 12  (wijzigen bestemmingsplan) 

Heistraat 48 26-08-2021 oprichten 9 appartementen 6294493

   

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

Jan van Vlissingenhof 17 24-08-2021 vervangen kozijnen door kunststof kozijnen 6186453

Bachlaan 9 24-08-2021 brandveilig gebruik t.b.v. dagopvang 5846337

Drenthehof 38 24-08-2021 plaatsen dakkapel 6308227

Rivierensingel 79 24-08-2021 ontheffing bestemmingplan  6120207

  (kamerverhuur) 

Zonnehofstraat 54 24-08-2021 wijzigen gevel en plaatsen belettering 6228105

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Centrum 24-08-2021  Jazz in Catstown (4&5 september 2021) 2021-00342

Bezwaar maken 

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum 

van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: de burgemeester, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Ook 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.

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

Watermolenwal -                           30-04-2021  Wereldrecordpoging Langste waslijn     2021-00312

Piet Blomplein   met Sokken (15 t/m 18 oktober 2021) 

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.

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

Bleyenbeekdreef 16 09-07-2021 vergroten garage en oprichten dakkapel  6229105

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

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

Hoe denkt u over het afsteken van vuurwerk 
met oud en nieuw? 
Ervaarde u afgelopen jaar, ondanks het landelijke verbod door corona, overlast 
door vuurwerk? Laat het ons weten door de vragenlijst hierover in te vullen. 
Doet u mee? 

Aanleiding onderzoek 
In 2018 deden we dit onderzoek ook. Sindsdien is er heel wat gebeurd. Zo mogen 
particulieren geen knalwerk en vuurpijlen meer afsteken, dat is landelijk bepaald. 
En afgelopen jaarwisseling was er een totaal vuurwerkverbod om de zorg te 
ontzien die het door corona al zwaar had. Toch kregen we in Helmond een groot 
aantal klachten binnen over illegaal afgestoken vuurwerk. Naar aanleiding van de 
vorige enquête wezen we 2 vuurwerkvrije zones aan en maakten we het melden 
van vuurwerkoverlast makkelijker. We willen nu graag opnieuw bekijken hoe we 
in Helmond met vuurwerk moeten omgaan.

Vul de enquête in voor 20 september
Doe mee door de vragenlijst in te vullen: www.helmond.nl/vragenlijst. 
Klik hier op Vuurwerkonderzoek. Invullen kost zo’n 5 tot 10 minuten en kan tot en 
met 19 september 2021. De resultaten komen later dit jaar op: 
www.helmond.nl/feitenencijfers.

‘Hendigheidjes’ 
van de afvalcoaches

Ze beginnen al bekende gezichten te worden in Helmond: afvalcoaches Yvette en 
Monique. Met raad en daad staan ze onze inwoners bij met het goed scheiden 
van afval. Deze zomer delen ze een aantal ‘hendigheidjes’; tips om uw afval 
goed te scheiden én geld te besparen. Dus… doe er uw voordeel mee!

Hendigheidje 6: Geef spullen een tweede leven 
Heeft u oude spullen die nog prima zijn, maar waar u zelf niks meer mee doet? 
Gooi ze dan niet weg, maar geef ze een tweede leven. Dit is goed voor het milieu 
(want: minder afval!), uw portemonnee én de mensen om u heen. 
Misschien maakt u iemand anders wel heel blij met uw spullen.

Waar kunt u uw spullen inleveren?
• Kringloopwinkel of speelgoedbank

 » Stichting Kringloop Helmond, Noorddijk 2
 » Cardoso Helmond, Engelseweg 231
 » Terre des Hommes, Marktstraat 9
 » Stichting speel je mee, Evertsenstraat 19
 » Stichting LIEF, Calsstraat 2

• Marktplaats 
• Weggeefhoek van uw wijk op Facebook
• Vrienden en familie 

U kunt ook terecht bij de milieustraat
Kunt u geen goede plek vinden voor uw spullen? Breng het dan naar de 
milieustraat. Dan kan het op de juiste manier gerecycled worden. 
Let op: U kunt alleen op afspraak een bezoek brengen aan de milieustraat. 
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/milieustraat of gebruik 
DeAfvalApp (www.deafvalapp.nl).

Succes!  
Yvette en Monique 

Burgemeester en wethouders van Helmond 2 september 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.

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


