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Nieuwe subsidieregeling Cultuurimpuls
Na meerdere steunpakketten, om de Helmondse culturele sector te
ondersteunen tijdens de coronacrisis, komt gemeente Helmond met een
nieuwe subsidieregeling. De subsidieregeling Cultuurimpuls is bedoeld voor alle
Helmondse organisaties die een nieuwe culturele activiteit willen organiseren in
het centrum van Helmond. De subsidieregeling is een laagdrempelige regeling
die mede bijdraagt aan het vergroten van de levendigheid van het centrum.
Aanvraag indienen
In 2021 en 2022 is een subsidiebudget van € 300.000 beschikbaar. De maximale
subsidie voor aanvragen van afzonderlijke organisaties bedraagt € 15.000.
Aanvragen worden getoetst aan een aantal beoordelingscriteria. Wilt u een
subsidie aanvragen? Ga dan naar www.helmond.nl/cultuurimpuls voor de
voorwaarden en het aanvraagformulier. U heeft tot en met 31 oktober 2022 de
mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de subsidieregeling Cultuurimpuls? Ga dan naar
www.helmond.nl/cultuurimpuls. Of neem contact op met ons Klant Contact
Centrum: gemeente@helmond.nl of telefonisch via 14-0492.

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.
• Stiphout-Warande: met wethouder Serge van de Brug op donderdag 15 juli
van 19.30 tot 20.30 uur;
• Centrum: met wethouder Serge van de Brug op maandag 19 juli van 19.30 tot
20.30 uur;
• Dierdonk: met wethouder Gaby van den Waardenburg op woensdag 21 juli
19.00 tot 20.00 uur;
• Helmond-Noord: met wethouder Gaby van den Waardenburg op woensdag 21
juli 20.15 tot 21.15 uur.
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,
e-mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp.
Vervolgens ontvangt een bevestigingsmail met een link naar de Teamsvergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online vergadering. U kunt
zich uiterlijk één werkdag voorafgaand aan het spreekuur aanmelden. Woont u
in een andere wijk? Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor
nieuwe data.

Weten wat er speelt in uw buurt?
Meld u aan voor de mailservice van overheid.nl

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (WEP) van kracht. Deze wet
verplicht onder andere gemeenten en provincies om alle officiële publicaties
online te plaatsen via de website officielebekendmakingen.nl. Het gaat hierbij
om besluiten zoals vergunningen, bouwplannen en plaatselijke regelgeving.
Deze besluiten kunnen van invloed zijn op uw woonomgeving. Al deze besluiten
publiceert de gemeente vanaf nu op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt
zich daarnaast ook aanmelden voor de mailservice. Zo blijft u op de hoogte van
alles wat er in uw buurt, wijk of stad speelt.
Aanmelden voor de mailservice?
Ga dan naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt en meld u aan. U kunt
zelf kiezen binnen welke straal rondom uw woning u berichten wilt ontvangen,
wat voor soort berichten en van welke overheidsinstanties u berichten wilt
ontvangen in uw mailbox.

• 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

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 13 juli, 27 juli en 10
augustus. 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 u dit doorgeven via 14 0492
of via gemeente@helmond.nl.

Raadsvergadering 13 juli
Bestuurscentrum Boscotondo

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 13 juli in de raadzaal in Boscotondo. De
vergadering begint om 19.30 uur.
Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal
op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Oplossing problematiek Houtse Akker;
• Zonneweide Stiphout;
• Fase 2 De Braak.
De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad.
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Vossenbeemd 120
01-07-2021 vestigen detailhandel scooters
6025819
Rivierensingel 223
28-06-2021 vergroten garage
6101055
Lobbenhoeve 8
28-06-2021 oprichten woning
5828011
Lage Dijk 28A
28-06-2021 realisatie loods
5776259
Adm de
29-06-2021 onderhoud woningen
6068329
Ruyterplein 17,19,20, Van Amstelstraat 6-8 en Van Galenstraat 23-25-27-31-33-35-37
Abendonk 35
28-06-2021 oprichten woning
5784899
Bosselaan 4a
29-06-2021 wijziging op eerder verleende vergunning 6172723
Kanaaldijk N.W. 45 en 45A 30-06-2021 interne wijzigingen pand en
6118531
		 onderhoud kap
Trambrugweg 49
30-06-2021 wijzigen constructie ivm verbouwing
6040427
		woning
Vliehorstweide 13
30-06-2021 uitbreiding woning
6121279
Wethouder van Wellaan 88 30-06-2021 vergroten woning
6081195
Burgemeester Krollaan 87 01-07-2021 uitbreiding woning
6063987
Titaniastraat 2
05-07-2021 aanvraag kamerverhuur
5943449
Veestraat 39, 39A t/m 39C 05-07-2021 realiseren appartementen
6078527
Kanaaldijk NO 72 t/m 92N 28-06-2021 oprichten 247 woningen, 2 parkeergarages 5621161
		 en maken 2 uitwegen

• 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 evenementenvergunningen (2)
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Brandevoort 1
29-06-2021 Kindervakantieweek Brandevoort
Sportpark Brandevoort en Biezenlaan		 (van 26 t/m 30 juli 2021)

Milieu (1)
Registratienr.:
2021-00360

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Mierloseweg 69
29-06-2021 plaatsen loopdeur
6199913
Kerkstraat 33
30-06-2021 vervangen handelsreclame
6204271
		 en plaatsen geldautomaat
Molenstraat 185-187
01-07-2021 oprichten appartementen
6206653
de Waart 94
02-07-2021 plaatsen overkapping
6208863
De Groene Loper, fase 2,
01-07-2021 oprichten woning, maken uitweg
5868207
kavel 44
Lungendonk 1
01-07-2021 strijdig gebruik, verplaatsen sluis 8
5974581
Kwartelstraat e.o.
01-07-2021 dakrenovatie 180 woningen
6180667
(Complex 114)
Sleedoorn 52
02-07-2021 plaatsen extra erfafscheiding
6210775
		 aan bestaande situatie

Verlenging beslistermijn
Horecalocatie:
Datum indiening: Omschrijving aanvraag:
Kenmerk:
De Braak 5
06-04-2021 ontwerp-beschikking
50546609
		 paracommerciële drank- en horecavergunning
Arbergstraat 85
13-04-2021 ontwerp-beschikking
34485525
		
paracommerciële alcoholwet
Zienswijzen indienen
Belanghebbenden kunnen bij de burgemeester schriftelijk of mondeling hun zienswijze over
de conceptvergunning naar voren brengen. Voor de bovenstaande aanvraag 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.
Naam en voorletter(s)
Rouam, H.
Dede, E.
Savins, R.
Ostade van, A.G.
Suszek, J.
Mensing, A.W.M.
Schaijk, J.L.
Snyers, S.G.
Mocko, T.
Goldan, E.G.

Geboortedatum
26-03-1987
04-01-1995
20-06-1977
03-08-1984
07-02-1976
09-10-1979
17-05-1999
02-02-1977
13-12-1987
12-06-1983

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 wil 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.
Naam en voorletter(s)
Bouhali El, M.
Azarfane, Z.
Agguarroum, M.
Batan, M.A.
Hadarean Munteanu, D.F.

Geboortedatum
23-02-1986
27-10-1987
00-00-1966
07-07-1988
04-10-1990

• 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

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:
Van Bree Containers

Locatie:
Gerstdijk 22

Omschrijving melding:
het bouwen van een hal

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Brouwhorst 7

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
04-05-2021 nieuwe vestiging Domino’s pizza
6056675

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

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen
bedenkingen project gezinshuis Weyerweg 51 te Helmond (zaaknummer
34374723 / OLO 5263647)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij het
voornemen hebben om met toepassing van een ‘projectafwijking‘ als bedoeld in artikel
2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruiken van de woning en gronden aan
de Weyerweg 51 voor een gezinshuis in afwijking van het geldende bestemmingsplan
“Buitengebied Helmond”.
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
Op grond van artikel 2.27, lid 1 van de Wabo wordt een omgevingsvergunning voor een
projectafwijking niet verleend dan nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat zij daar geen
bedenkingen tegen heeft. De gemeenteraad van Helmond heeft op 25 mei 2021 besloten dat
zij voornemens is voor het genoemde project een vvgb af te geven.
Inhoud project
In het gezinshuis worden maximaal 6 kinderen / jongvolwassenen van 0 tot 23 jaar
ondergebracht die tijdelijk of langdurig niet thuis kunnen wonen en kampen met persoonlijke
problematiek. In het gezinshuis worden zij ‘zo thuis mogelijk’ opgevangen. Het gezinshuis
is vanwege de aard van de geboden zorg niet geheel passend in de ter plaatse geldende
bestemming “wonen”.
Inzage
Zowel de ontwerpvergunning als de ontwerp vvgb en daarbij behorende stukken liggen met
ingang van 9 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt hiervoor een mail sturen naar
omgevingsvergunningen@helmond.nl met als onderwerp: ontwerp omgevingsvergunning en/
of ontwerp vvgb gezinshuis Weyerweg 51.
Zienswijzen indienen
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of
mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders,
p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond
onder vermelding van: zienswijze ontwerp omgevingsvergunning gezinshuis Weyerweg 51.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14
0492.
Zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen kunnen worden gericht
aan de gemeenteraad van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van:
zienswijze ontwerp vvgb gezinshuis Weyerweg 51.

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Burgemeester en wethouders van Helmond

8 juli 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

