
Senioren en Veiligheidsmaand!   
Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe 
manieren om mensen van hun privégegevens of bezittingen te beroven. De 
gemeente Helmond stelt de maand oktober in het teken van ‘Senioren en 
Veiligheid’. U krijgt nuttige informatie en concrete tips om te voorkomen dat 
u slachtoffer wordt van online criminaliteit. Deze week staat in het teken van: 
Hulpvraagfraude.

Stelt u zich voor…
U zit net lekker aan een kop koffie als er een berichtje binnenkomt van uw 
kleinzoon. Hij heeft blijkbaar een nieuw nummer. U reageert met een duimpje. 
De koffie is net op als er nog een berichtje binnenkomt: uw kleinzoon heeft 
een probleem en heeft meteen geld nodig om de huur te kunnen betalen. 
Hij betaalt het morgen terug, want dan wordt zijn salaris gestort. Wat gek, 
normaal gesproken heeft uw kleinzoon nooit geldproblemen. Natuurlijk wilt u 
uw kleinzoon helpen, dus u maakt het geld over. Later die dag belt hij op voor 
een praatje. Als u vraagt of het is gelukt met de huur, blijkt dat uw kleinzoon u 
helemaal geen bericht heeft gestuurd. Het nieuwe nummer was niet van hem, 
maar van iemand anders. En zo bent u ineens opgelicht.

Internetcriminelen proberen op allerlei manieren – zoals hulpvraagfraude - 
aan geld te komen. 
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich dus voor als een bekende via 
bijvoorbeeld WhatsApp. U wordt gevraagd om snel te helpen door geld over te 
maken of te klikken op een betaalverzoek. Vaak staat in het eerste bericht dat de 
‘bekende’ een nieuw nummer heeft, maar soms wordt zelfs het echte WhatsApp-
account gebruikt van de persoon die u kent. Vertrouw zo’n bericht daarom niet 
zomaar.

Waar moet u op letten?
• Maak nooit zomaar geld over zonder dat u iemand daadwerkelijk hebt 
 gesproken of gebeld. Controleer altijd rechtstreeks bij de bekende door zijn/
 haar oude nummer te bellen. Niet gebeld = geen geld.
• Plaats uw telefoonnummer niet openbaar op social media, website of online 
 handelsplatformen (bijvoorbeeld Marktplaats).
• U kunt voor een WhatsApp-account een tweestapsverificatie instellen. Dat is 
 een extra beveiliging.

Bent u toch slachtoffer geworden?
• Meld het onmiddellijk bij uw bank (ook bij een poging) om het 
 rekeningnummer van de oplichter te laten blokkeren en zo andere slachtoffers 
 te voorkomen.
• Doe altijd aangifte bij de politie (ook bij een poging). Dit kan ook digitaal. 
 Maak een bestandje aan van het WhatsApp gesprek, zodat je die bij de aangifte 
 kunt voegen.
• Meld het bericht - ook als u geen slachtoffer bent geworden - bij de 
 Fraudehelpdesk. 

Meer informatie en tips
Kijk voor tips, webinars en meer informatie op de website 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Evenementensubsidie in 2023? Dien uw 
aanvraag vóór 15 november 2022 in! 
Organiseert u in 2023 een evenement en wilt u daarvoor een 
evenementensubsidie bij de gemeente aanvragen? Zorg er dan voor dat deze 
uiterlijk vóór 15 november 2022 bij de gemeente ligt.

U kunt de aanvraag ook later indienen (uiterlijk 12 weken voorafgaand aan het 
evenement). Echter, de kans bestaat dan dat het beschikbare budget verdeeld is 
en er voor uw evenement geen geld meer beschikbaar is.

Aanvraag en projectplan
Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Vul dan het aanvraagformulier in. 
Dat vindt u op www.helmond.nl/evenementorganiseren. Daarnaast vraagt de 
gemeente u om een projectplan en een begroting. 

Beoordeling aanvraag
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt uw subsidieaanvraag aan de 
hand van een beoordelingskader. Het beoordelingskader werkt op basis van 
een puntensysteem. Hoe meer punten een evenement scoort, hoe hoger de 
subsidiebijdrage kan zijn. 

Besluit subsidieverlening
De adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over 
het verlenen van evenementensubsidies. Het college beslist dan nog vóór de kerst 
of uw evenement voor subsidie in aanmerking komt en zo ja, voor welk bedrag.

Basisevenementen en wijkevenementen
Voor basisevenementen (Buitencarnaval, Koningsnacht/dag, Sinterklaasintocht) 
en evenementen die zich vooral richten op de inwoners van de wijken waarin ze 
plaatsvinden, geldt dat de subsidieaanvraag uiterlijk 12 weken voorafgaand aan 
het evenement ingediend moet zijn. Deze evenementen worden op een andere 
manier beoordeeld. 

Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen, de voorwaarden en de beoordeling van de 
aanvraag vindt u op www.helmond.nl/evenementorganiseren.

Vijf weken crisisnoodopvang 
vluchtelingen in Helmond 
Vanaf 26 oktober vangt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost circa 70 vluchtelingen 
op in Helmond. Dat is nodig vanwege de crisissituatie in Ter Apel. Het gaat om 
mannen, vrouwen en kinderen die op dit moment worden opgevangen in Mierlo. 
Door mee te werken aan een tijdelijke crisisnoodopvanglocatie nemen we onze 
verantwoordelijkheid. 

De opvang komt in het gebouw van Fung Loy Kok Taoist Tai Chi aan de 
Mierloseweg. De opvang op deze locatie wordt uiterlijk 1 december 2022 weer 
beëindigd en duurt dus vijf weken. Daarna gaan de vluchtelingen naar een 
andere locatie in de regio.  
 
Begeleiding en opvang    
De Veiligheidsregio verzorgt de opvang en begeleiding. De vluchtelingen 
krijgen een plek om te slapen, eten en ontspannen. Er komt 24/7 professionele 
beveiliging en de opvanglocatie is vanaf de opening 24/7 bereikbaar in geval van 
vragen of klachten. 

Meer weten? 
Meer informatie staat op www.helmond.nl/crisisnoodopvang. We organiseren 
een informatiebijeenkomst over de crisisnoodopvang op donderdag 20 oktober 
om 18.00 uur en op dinsdag 25 oktober om 19.00 uur op de locatie van Fung Loy 
Kok Taoist Tai Chi Nederland aan de Mierloseweg 140 in Helmond. 
Direct omwonenden zijn per brief uitgenodigd.   

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



Bekendmakingen

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

Citroenvlinder 5 07-10-2022 verbreden uitweg  7309575

Citroenvlinder 1 07-10-2022 verbreden uitweg 7303359

Klaproosstraat 35 11-10-2022 kamerverhuur 7287699

Walenburgweide 24 11-10-2022 plaatsen erfafscheiding 7315301

Vaarleseweg/Collse Hoefdijk 12-10-2022 aanleggen fietspad 7318337

Elzehoutstraat 20 12-10-2022 vergroten woning 7294521

Hoofdstraat 97A 13-10-2022 oprichten appartementen 7316093

Korendijk 13 13-10-2022 vergroten bedrijfsruimte 7320861

Perceel 1992 sectie H  13-10-2022 aanleg expeditiestraat Huis voor de stad 7321091

(Stationsstraat, Groenewoud) 

Citroenvlinder 1 13-10-2022 oprichten keermuur 7321547

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

Nieuwveld 21 10-08-2022 plaatsen toegangsdeur 51123408

Grasbeemd 2 10-10-2022 oprichten cleanroom 7157821

Sectie F, nummer 1174,  11-10-2022 plaatsen auto-, loop- en 7164011

Waterburcht 7  fietsbrugverbinding 

Molenstraat 215,  12-10-2022 oprichten twee appartementen 7042385

Doornpad 1A  begane grond 

Kloosterweide 39 13-10-2022 kappen 1 boom 7222655

Panovenweg 1 13-10-2022 wijzigen gevel en plaatsen 2 entreeluifels 7167971

Alphonsusplantsoen,  14-10-2022 maken tijdelijke uitwegen 7260249

Houtse Parallelweg 131, Pastoor Verbeekstraat 1 

Lieshoutseweg 76A 12-10-2022 plaatsen lichtmasten en rijbakken voor  7164181

  paarden 

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Wijkpark Brouwhuis 11-10-2022 Park Brouwhuis  2022-X3215

  informatiebijeenkomst,  20 oktober 2022  

Scheepstal 3 10-10-2022 Winterbos Fair, 11 december 2022  2022-X3218

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:

Piet Soerstraat 18 22-11-2021 verzoek ontheffing  6533699

  bestemmingsplan (kamerbewoning)  

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 is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Mario’s Rolluiken Lage Dijk 29 D  Het oprichten van een bedrijf voor

 het produceren en monteren van 

zonweringsproducten.

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

Lo-a-Njoe, A.P.  14-10-1979

Jalloh, S.  16-03-1983

Piegat, S.A.   18-01-1991

Widmer, K.A.  16-07-1993

Osman Abdelkader Mohamud 01-01-1993

Aksu, M.  17-10-1994

• 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

Opknappen wijkpark Brouwhuis
Het Wijkpark Brouwhuis gaat het komende jaar grootschalig opgeknapt worden. 
Het afgelopen jaar is door vele betrokkenen waardevolle input geleverd voor het 
ontwerp. Ruim 400 omwonenden hebben bijvoorbeeld een enquête ingevuld 
over wat zij belangrijk vinden. Denk aan o.a. meer bomen, goed onderhoud van 
het groen, meer speelgelegenheid voor kinderen en grotere speeltoestellen, 
meer plekken voor recreatie en activiteiten en een centrale uitlaatplek voor 
honden. We hebben de goede ideeën uit de wijk opgenomen. Inmiddels ligt het 
ontwerp nu in concept klaar. 

De seinen staan op groen om er een mooi park van te maken voor iedereen. 
Wethouder Arno Bonte gaat donderdag 20 oktober met omwonenden in 
gesprek over het park tijdens een interactieve middag. Daar kunnen bewoners 
alle plannen bekijken en worden reacties opgehaald vanuit de wijk. Vanuit 
verschillende thema’s (spelen, natuur, groen, water, hondenuitlaat) zijn er 
collega’s vanuit de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden. Om de 
speeltoestellen te kiezen worden ook de kinderen goed betrokken in het maken 
van keuzes. Het is immers voor hen! Kinderen kunnen zich melden om mee te 
denken over de invulling van de speelplekken. Over een paar maanden start de 
concrete uitvoering en eind volgend jaar kan Brouwhuis genieten van het nieuwe 
park.  

Regentonnenactie
Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt en het regent vaak harder. 
Dit zorgt voor wateroverlast. Een regenton is een makkelijke manier om 
wateroverlast te helpen voorkomen. Inwoners van gemeente Helmond krijgen 
nu 30 euro korting op een regenton. De actie loopt van 15 september tot en met 
15 november 2022.

Het is heel simpel: koppel uw regenpijp af en vang regenwater op in uw eigen 
regenton. Zo helpt u overbelasting van het riool voorkomen als het hard regent. 
Het schone regenwater kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld:

• Ramen lappen
• Tuinplanten watergeven
• Binnen planten watergeven
• Huisdieren watergeven

Nu met 30 euro korting
Als inwoner van Helmond ontvangt u 30 euro korting op een regenton. De actie 
loopt van 15 september tot en met 15 november 2022. Er gelden een aantal 
actievoorwaarden. Deze leest u hieronder. 

Actievoorwaarden
• Korting is alleen geldig op vertoon van een volledig ingevulde bon.
• Korting geldt voor alle regentonnen van minimaal 165 liter.
• U woont in de gemeente Helmond.
• Maximaal één regenton per huishouden.
• Korting is alleen geldig in de winkel, niet bij online bestellingen.

De partijen die deelnemen aan de regentonnenactie zijn de filialen in Helmond 
van Tuincentrum Coppelmans, Boerenbond, Gamma en Karwei.

Flyer met coupon
De flyer met coupon is te downloaden op www.allelichtenopgroen.nl. Ook in de 
winkels van de deelnemende partijen kunt u terecht voor de flyers met coupon.

Dit is een gezamenlijke actie van gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 1 november, 15 november 
en 29 november 2022. 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.



• 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

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 enz. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Plekhanova, R.  05-02-1952

van Bussel, B.G.A.  26-09-1984

Ruszkowski, D.   27-08-1987

Meijers, L.J.J.  12-09-1998

Beristain Figueroa, I.  30-07-1996

 

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, 5700AZ 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. 140492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

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

Ameidewal thv 405.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook 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.

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Buvo Castings B.V., Achterdijk 25 te Helmond.

Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het wijzigen van een 

aluminiumgieterij, OLO-nummer 7088015.

Inzage 

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of 

via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf 

telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 088-3690455.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzending (17-10-2022) van het besluit kan door belanghebbenden 

bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan burgemeester 

en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, 

tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige 

voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om 

voorlopige voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden 

gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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.

Burgemeester en wethouders van Helmond 20 oktober 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.

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


