
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Energiehuis aan de Torenstraat 3 in 
Helmond. U kunt zich aanmelden via de website
www.energiehuisslimwonen.nl/agenda of door een mail te sturen naar 
info@energiehuisslimwonen.nl.  
 
Maandelijks programma 
Wilt u graag aansluiten bij een van bovenstaande bijeenkomsten maar bent u 
verhinderd? Het Energiehuis houdt iedere maand themabijeenkomsten. Houd de 
agenda in de gaten voor volgende maand. Wellicht kunt u dan wel aansluiten bij 
het thema waarin u bent geïnteresseerd. 
 
Meer informatie 
Op zoek naar meer informatie of wilt u onafhankelijk advies? Neem contact op of 
loop vrijblijvend binnen. Het Energiehuis Slim Wonen helpt u graag. Bijvoorbeeld 
tijdens de Inloopspreekuren. Bellen kan natuurlijk ook. 
 
Inloopspreekuren  
Elke dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 13.00 uur zijn de inloopspreekuren aan de Torenstraat 3 in Helmond. U kunt 
dan zonder afspraak binnenlopen voor gratis advies.  
 
Telefonisch spreekuur en afspraken 
Belt u liever? Dat kan iedere dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur 
via telefoonnummer 085-0410041. U kunt ook een afspraak maken met een 
Energiecoach via www.energiehuisslimwonen.nl/afspraak.  

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 minimuminkomen 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 op 
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl/cav.

Eenmalige vergoeding voor energiekosten 
nu voor meer inwoners beschikbaar 
Gas, boodschappen: alles is duurder. Bent u bang dat u de rekening niet meer 
kunt betalen? U bent niet alleen. De gemeente Helmond heeft daarom besloten 
om dit jaar nog meer inwoners te helpen. De energievergoeding is een bedrag 
tussen de €700 en €1300,-. Dit is afhankelijk van uw inkomen.  

Wilt u weten of u de eenmalige vergoeding kan krijgen? 

Ik wil iemand spreken  
Overal in Helmond zijn spreekuren en inloopmomenten. De mensen daar weten 
precies of u de vergoeding kan krijgen. Ze kunnen de aanvraag meteen samen 
met u doen. Zo staat het geld het snelst op uw rekening. Neem dus uw gegevens 
mee.

Dit heeft u nodig: 
• bewijs van uw (+ uw partners) inkomsten 
• afschrift van uw bankrekening (1 maand) 
• voor de hogere inkomens: bewijs dat u in 2022 een variabel contract heeft.

Ik wil online kijken    
Dat kan op www.helmond.nl/hulpbijrondkomen. Daar staan de voorwaarden en 
met welk inkomen u in aanmerking komt. U kunt hier ook digitaal de aanvraag 
doen. 

Belangrijk: u hoeft dit bedrag nooit terug te betalen en het heeft geen gevolgen 
voor uw uitkering of toeslagen. Het is echt een vergoeding zodat u warm de 
wintermaanden door komt.

Hulp, advies of vragen?
U kunt nog meer hulp, advies en tips krijgen als u moeite heeft met rondkomen. 
Er zijn allerlei manieren hoe u zelf de energierekening omlaag kan krijgen. Kijk op 
de website voor handige informatie.

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen? 
Kom vooral naar de informatiemomenten. Wanneer deze bij u in de buurt zijn 
kunt u vinden op de website www.helmond.nl/hulpbijrondkomen. 
U kunt natuurlijk ook bellen naar: 14-0492, optie 2.

Energie besparen? 
Bezoek de themabijeenkomsten van het 
Energiehuis Slim Wonen 
 
Bent u een huiseigenaar of huurder en wilt u slimmer met uw energie omgaan? 
Ga dan naar het Energiehuis Slim Wonen. Het Energiehuis Slim Wonen is het 
loket van de gemeente Helmond en zeven andere Peelgemeenten over alles 
wat met energie te maken heeft. Zij organiseren iedere maand interessante 
themabijeenkomsten. Over bijvoorbeeld isoleren of zonnepanelen. 
De bijeenkomsten zijn gratis. Wel graag even aanmelden.  
 
Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld het gebruik van een 
warmtepomp of zonnepanelen? Beide onderwerpen komen deze maand aan bod 
tijdens de themabijeenkomsten deze maand.  
 
Themabijeenkomsten december 
In december zijn er maar liefst drie themabijeenkomsten. De volgende 
onderwerpen komen aan bod: 
• dinsdag 6 december, 19.30 tot 22.00 uur: Warmtepomp; 
• maandag 12 december, 19.30 uur: Workshop ‘Maak je eigen verbeterplan met 
 de vernieuwde woning Quickscan’; 
• maandag 19 december, 19.30: Slim isoleren en ventilatie; 
 

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

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

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



Bekendmakingen

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

Aarle-Rixtelseweg 73 21-11-2022 reduceren van de kronen van 4 bomen 7412857

Sectie Z, perceelnummer 713 23-11-2022 milieu neutrale wijziging 7367687

Broekwal, Watermolenwal,  23-11-2022 kappen 5 bomen  7416647

Coffermanspad, ‘t Peppellaantje en Venuslaan 

Oud Brandevoort 19 23-11-2022 Kappen 1 boom  7416845

Scheepstal 2 st. Heikant 10 st. 23-11-2022 kappen 12 bomen 7416923

Balkan 2 / Mierloseweg 128 23-11-2022 kappen 2 bomen  7417005

Betuwehof 28 /  23-11-2022 kappen 3 bomen  7417059

Jan de Withof 18 - Het Oude pas thv Limburghof 6 

Torenstraat 1 24-11-2022 update brandveiligheid 7421135

Veestraat 20 25-11-2022 wijzigen kleurstelling voorgevel 7423021

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

Waterleliesingel 24 21-11-2022 plaatsen overkapping 7399913

Hoogeindsestraat 100 22-11-2022 wijzigen gevel 7270699

Groenstraat 170-172-174- 22-11-2022 vervangen kozijnen 51189438

176-178-180-182-184-186-188-190-192-194-196-198-

200-202-204-206-208-210-212-214-216-218-220-222-224  

Branchweg 5 23-11-2022 maken uitweg 7402209

Geldropse Ventweg 2 24-11-2022 wijzigen gevel bijgebouw 7287397

Perceel 1992 sectie H  25-11-2022 aanleg expeditiestraat Huis voor de stad 7321091

(Stationsstraat, Groenewoud)

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Timpaanstraat 51 18-11-2022 Gele taxi tijdens optocht Mierlo-Hout,   2022-X3639

  18 februari 2023 

Prins Bernhardlaan 13 23-11-2022 Kat de bel aanbinden, 18 februari 2023  2022-X3667

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
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr.:

Peeleik 7 -  22-11-2022 Carnavalsoptocht Brouwhuis,  2022-X3380

Gemeenschapshuis de Loop  20 februari 2023  

Markesingel 2 -  24-11-2022 Smile per mile, 17 september 2023  2022-X3486

Helmond e.o. 

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. Dit kan ook digitaal via 

www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

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

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Geldropse Ventweg 2 01-12-2022  oprichten woning 7175129

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf, dag na publicatie, voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor.

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14-0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen en Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor 

bellen naar 14-0492.

Kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor:

Het actualiseren van de activiteiten op een bestaande veehouderij aan Kruisschotseweg 6 te 

Helmond.

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft uitsluitend een 

kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische 

afspraak maken met I. de Bar van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690 686.

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

Kerstjens, M.M.   23-03-1999

Ortiz Lantigua I.J.  21-11-1999

Neruja, L.I.  03-05-1993

Gendibe, F.E.  09-12-1986

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. 

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

Roman, A.  09-10-1995

Cismaru, N.G.  12-06-2022

Cismaru, A.C.  08-07-1993

Kooijenga, U.  12-05-1964

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

zij op 18 november 2022 een melding heeft ontvangen van Tritium Advies B.V. betreffende de 

wijziging van het bodemsaneringsplan voor de locatie die bekend staat als Kanaaldijk N.O. 72-

74 (vml. Edah)  - Oranjekade met locatiecode AA079403424.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van het volgende adres:

Stephanusplein 27 (VKB 2255)

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met mevr. N. Nobel tel. 14-0492.

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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond 1 december 2022

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.




