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Eenmalige corona-vergoeding woonkosten
(TONK)
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Misschien u ook.
Door de coronamaatregelen zijn banen verdwenen. Ondernemers kunnen
hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen
minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun
woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.
Wat houdt de TONK in?
TONK staat voor Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Het is
een eenmalige gift voor woonlasten (huur of hypotheek). TONK is geen
inkomensondersteuning. De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van uw
specifieke situatie. Het gaat om minimaal 750,- en maximaal 1.250.- euro.
Kom ik in aanmerking voor de TONK?
Deze regeling is bedoeld voor inwoners die ondanks alle steunpakketten buiten
de diverse regelingen vallen. De TONK is voor alle Helmondse inwoners ouder
dan 18 jaar. U komt in aanmerking als uw huishouden vanwege de coronamaatregelen in januari 2021 meer dan 25% minder inkomen had dan in januari
2020. Daarnaast wordt er gekeken naar uw beschikbare geldmiddelen en de
totale woonlasten. Kijk op www.senzer.nl/TONK voor alle voorwaarden. Bent
u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een
aanvulling zijn.
Hoe vraag ik de TONK aan?
Vanaf maandag 22 maart kan de TONK door inwoners aangevraagd worden bij
Senzer. De vergoeding wordt berekend over de maanden januari t/m juni 2021.
Om de TONK-uitkering aan te vragen vult u het digitale aanvraagformulier in op
www.senzer.nl/TONK. Dit gaat veilig via de persoonlijke DigiD-omgeving. Vul dit
formulier helemaal en eerlijk in. Stuur ook de gevraagde gegevens mee. De TONK
kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot uiterlijk 1 augustus
2021.

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 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

Online op de koffie bij de wethouder

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

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.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Wielewaalstraat 2
08-02-2021 Verbouwing van een woonhuis
5809947
Vinkelaan 239
02-02-2021 verwijderen draagmuur
5792211
Martinalidonk kavel L57
09-03-2021 oprichten woning
5739525
Edisonplantsoen nabij
16-03-2021 kappen 1 boom
5914077
huisnummer 18
Christiaan Huygenslaan 2
09-03-2021 aanbrengen van een geluidswerend
5894773
		scherm
Sijzenstraat 8
17-02-2021 vergroten woning
5833379
Noord Parallelweg 41
09-03-2021 oprichten garage
5891915
Veehuisehoeve 3
03-03-2021 plaatsen hek
5876339
Steenweg 11
12-03-2021 realiseren uitbouw aan de achterzijde
5901199
Medevoort tussen 2 en 10
08-03-2021 nieuwbouw woonhuis met bijgebouw
5591655
kadastraal U 6630

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Engelseweg (1),
15-03-2021 kappen van 9 bomen
5833451
Heibergweg (2), Kranenvenweg (2), Rochadeweg (4)		
Mierloseweg 34,
17-03-2021 oprichten 34 appartementen
5096781
34A t/m 34H, 34J, 34K 34L, 36 t/m 44, 44A t/m 44H, 44J tm 44N, 44P, 44R, 44S, 44T
Zoete Kers 3
17-03-2021 oprichten woning, zwembad,
5642327
		 maken uitweg
Aarle-Rixtelseweg(2),
17-03-2021 kappen van 6 bomen in de wijk warande 5833715
Verliefd Laantje (1), Warande (3)
Sprengenbergweide 35
17-03-2021 plaatsen overkapping
5851019
Breedijk 1B en 1C
17-03-2021 oprichten 2 bedrijfshallen
5664767
Aarle-Rixtelseweg 73
17-03-2021 oprichten woning
5785421
Vinkelaan 239
17-03-2021 verwijderen draagmuur
5792211
Zoete Kers 15
18-03-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg
5683241
Sallandhof 5
18-03-2021 wijzigen bijgebouw en overkapping
5787287
Jacob van
18-03-2021 plaatsen erker met doorlopend afdak
5651905
Wassenaerstraat 30
Edisonplantsoen nabij
18-03-2021 kappen 1 boom
5914077
huisnummer 18

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)

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

Projectlocatie:
Zoete Kers 81

• 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

Verzenddatum besluit:
15-03-2021

Projectomschrijving:
Vergroten overkapping

Nr. Omgevingsloket:
5797151

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging:
Burgemeester Geukerspark 1
26-03-2021

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten horecapaviljoen
5325023

Beroepschrift indienen
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen zes
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken.
Voorlopige voorziening
Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de 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.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Lage Dijk 24
Zoete Kers 27

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
21-01-2021 splitsen pand
5761175
30-12-2020 oprichten woning en aanleggen uitweg 5711011

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

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
Giebels Meat Products

Locatie
Varenschut 24

Omschrijving melding
Het installeren van een nieuwe
pasteurisatielijn met drooginstallatie.

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)
Mazajlo. I.K.		
Ibrahim, Y.M.		
Bais, W.		

Geboortedatum		
17-10-1962
12-01-1994
23-11-1998

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)
Oeffel van, M.H.A.		
E. Oláh-Bangó		
K. Oláh-Bangó		

Geboortedatum		
31-10-1983
06-10-1993
12-10-2019

Burgemeester en Wethouders van Helmond

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

25 maart 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.

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

