
Kunstenaar gezocht! Wie maakt de  
muurschildering in de nieuwe raadzaal?

Momenteel bouwen we het Huis voor de Stad, het nieuwe stadskantoor. 
Hier komt straks alles samen: inwoners kunnen er terecht met vragen of 
voor bijvoorbeeld het ophalen van hun paspoort, onze medewerkers vinden 
hier een plek om te werken en elkaar en inwoners te ontmoeten. En het hart 
van de Helmondse democratie is er gevestigd, namelijk: de raadzaal. In de 
raadzaal worden belangrijke beslissingen genomen over, voor én met onze 
stad. 

Twee grote wanden voor een muurschildering
Om de belangrijke functie van deze ruimte te onderstrepen heeft de gemeente 
twee enorme wanden gereserveerd die aangekleed gaan worden met een 
prachtige, inspirerende én Helmondse muurschildering. Daarom is de gemeente 
op zoek naar een kunstenaar! 

Bent u of kent u iemand die deze uitdaging met beide handen of ‘penseel’ aan 
durft te pakken? Bekijk de opdrachtomschrijving op  
www.helmond.nl/huisvoordestad. Wie weet is straks uw kunstwerk het pronkstuk 
van de raadzaal!

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 tot uiterlijk 31 oktober 2022. Het online aanvraagformulier vindt 
u op de website www.levhelmond.nl/mantelzorgwaardering.

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.

Informatieavond Burgerberaad en participatie 

De gemeenteraad houdt een informatieavond over Burgerberaad en 
Participatie, een zogeheten Podiumbijeenkomst. Centraal staat daarbij de 
vraag: hoe kunnen burgers van Helmond meer en beter worden betrokken 
bij politieke besluiten over de toekomst van hun stad. Inwoners en andere 
geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Wanneer Dinsdag 4 oktober vanaf 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Waar Het Speelhuis, Helmond

Stem op jouw favoriete naam voor het nieuwe 
zwembad op Sport- en Beleefcampus De Braak

Het nieuwe zwembad op Campus De Braak krijgt steeds meer vorm. In juli 
konden inwoners naamsuggesties inzenden voor het nieuwe zwembad. Dat 
gebeurde massaal. Uit meer dan 500 inzendingen heeft een gemeentelijk 
panel, samen met de architect van het gebouw, een selectie gemaakt van 4 
namen. Campus De Braak nodigt inwoners uit hun stem uit te brengen op 
hun favoriete naam uit deze selectie. Stemmen kan tot en met vrijdag 30 
september. 

Geselecteerde namen
• Zwembad De Braak
‘De Braak’ is de naam van de campus waar het zwembad gebouwd wordt.
Daarnaast is De Braak een naam die voor iedereen (al vele generaties) heel
bekend is. Één en één is twee.
• Zwembad Con Brio
‘Con Brio’ verwijst naar het gebouw dat op de plek stond waar het nieuwe
zwembad gebouwd wordt. Een plek waar veel inwoners een positieve associatie
bij hebben.
• Zwembad De Monding
‘De Monding’ heeft een stukje van het woord ‘Helmond’ in zich. Dat is een leuke
verwijzing. Daarnaast staat het voor een opening/een uitgang (van een rivier),
een verandering. Deze achterliggende betekenis past goed bij de campus.
• Zwembad De Nieuwe Aa
Het nieuwe kanaal (de omleiding van de Zuid-Willemsvaart) is gegraven op
de vroegere bedding van De Nieuwe Aa. De nieuwe Aa is begin vorige eeuw
uitgegraven. Een mooie verbinding/verwijzing naar Helmond en water.
Bij de selectie van de namen is gelet op de eerder gedeelde criteria, maar ook op
eventuele achterliggende betekenis en creativiteit.

Stemmen
Inwoners kunnen stemmen op hun favoriete naam via  
www.helmond.nl/vragenlijst of door de QR-code te scannen.  
Stemmen kan tot en met vrijdag 30 september. Welke naam 
de meeste stemmen heeft gekregen, wordt medio oktober  
bekendgemaakt. 

Bevrijdingsviering zondag 25 september

Jaarlijks vieren we op 25 september dat Helmond op deze datum in 1944 
werd bevrijd. Deze feestelijke viering vindt plaats op zondag 25 september 
om 18.30 uur in het Hortensiapark aan de Wethouder van Wellaan te 
Helmond. U bent van harte welkom. 

Programma
Het programma start met een toespraak door burgemeester Blanksma en het 
ontsteken van het bevrijdingsvuur. Daarnaast vindt er een optreden plaats van 
Noëlle van Bussel en draagt een van de leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege 
een gedicht voor. Ook legt de burgemeester bloemen bij het monument. 
Koninklijke Stads Harmonie Phileutonia verzorgt de muziek.

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

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



Gratis zelftesten en mondkapjes voor inwoners 
met een laag inkomen 

Corona zorgt nog steeds voor veel besmettingen. De regeling voor gratis 
zelftesten en mondkapjes voor inwoners met een laag inkomen is daarom 
verlengd. Zij hebben daarom nog steeds de mogelijkheid om een pakketje 
aan gratis zelftesten en mondkapjes af te halen bij een van de uitgiftepunten 
in de stad. 

Hoe werkt het? 
Alle inwoners met een gemeentelijke inkomensverklaring kunnen een pakketje 
(6 zelftesten en 6 mondkapjes per persoon per huishouden) aan zelftesten en 
mondkapjes ophalen bij een van onderstaande uitgiftepunten. Vergeet niet uw 
inkomensverklaring te tonen als u naar een van de uitgiftepunten gaat. 

Uitgiftenpunten in Helmond 
• Stadswinkel Helmond, Frans Joseph van Thielpark 1 

Openingstijden: maandag 12.00 – 19.00u, dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 16.00u
• Zorg & Ondersteuning Helmond, Zandstraat 94  

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00
• Super Sociaal, Engelseweg 127  

Openingstijden: dinsdag t/m woensdag 10.00 – 16.30u  
donderdag 10.00 – 17.30u en vrijdag 10.00-13.00u

• Wijkhuis de Brem, Rijpelplein 1  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00u, 18.00 – 22.00u

• Wijkhuis de Boerderij, Harmoniestraat 105  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00u, 18.00 – 22.00u

• Centraal kantoor LEV-groep, Penningstraat 55 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.30u

• Wijkhuis de Westwijzer, Cortenbachstraat 70  
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 22.00u

Inkomensverklaring aanvragen 
Heeft u ook een laag inkomen, maar heeft u nog geen inkomensverklaring? 
Neem dan contact op met de gemeente via 14-0492 (optie 2) of mail naar 
zorgpoort@helmond.nl. Dan helpen wij u verder. Voor meer informatie over de 
inkomensverklaring ga naar www.helmond.nl/inkomensverklaring.  

Raadsvergadering 10 mei 2022
Bestuurscentrum Boscotondo

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 september aanstaande 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 gemakkelijk de vergadering 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:
• Inzet coronagelden voor het vergroenen van de Binnenstad, Helmond-Noord, 
Oost, West
• Vaststellen bestemmingsplan ‘t Hout – Aquamarijnstraat

Bekendmakingen

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

Engelseweg 227 09-09-2022 oprichten bedrijfshal 7112127

Hortensialaan 103 13-09-2022 verwijderen achtergevel 7251905

Schutterslaan 6F 13-09-2022 schilderen voorgevel 7251473

Sportpark de Braak 7 14-09-2022 plaatsen noodunits 7253993

Luitvoort 1 15-09-2022 plaatsen ondersteuningspalen leibomen  7257781

Bouwplan ‘t Ruyshoff  07-09-2022 oprichten 50 appartementen  7239963 

  en maken uitweg

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning (2)   
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hortsedijk, Sectie G,              16-09-2022    oprichten winkelgebouw 5896511

nr. 2368 / 2370 (t.p.v. Hortsedijjk 104/106/108)

 

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Dinkelstraat, Berkelstraat 12-09-2022 Burendag-verkoopdag, 1 oktober 2022  2022-X2883

Moerkensbeemden,  13-09-2022 Buurtbarbecue, 8 oktober 2022  2022-X2896

Smeedsbeemden 

Leyplantsoen 13-09-2022 Buurtfeest Leyplantsoen,   2022-X2898 

  1 oktober 2022

Markt 49  14-09-2022 Opening The Talentbox & The Curlybox 2022-X2900,  

  30 september 2022   

Noordende 11  14-09-2022 Garagesale, 25 september 2022  2022-X2909

Markt 19-09-2022 Straatvoetbal Helmond, 25 juni 2023  2022-X2944

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

Beursplein 08-09-2022 plaatsen hekwerk 7033575

Rupelstraat 56A 13-09-2022 maken uitweg  7149333

Loenastraat 10 13-09-2022 vervangen kozijnen 7185065

Belmontepark 16 14-09-2022 vergroten woning 7006045

Horst 25 14-09-2022 aanleg twee padelbanen 6919457

Rivierensingel 721 15-09-2022 oprichten woning 7146943

Europaweg 99-101 15-09-2022 oprichten 78 appartementen 6857749

Vossenbeemd 107 16-09-2022 uitbreiding, verbouwing, wijzigen gevel 7103909

Batikstraat 18 / Taftstraat 2 14-09-2022 vergroten winkelpand,  7020773

  maken uitweg en parkeerterrein 

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Burgemeester Geukerspark 14-09-2022 Burendag ‘Samen maken wij Helmond 2022-X2768’  

  24 september 2022   

Centrum Helmond 14-09-2022 Bluesroute Helmond, 28 oktober  2022-X1860

  t/m 30 oktober 2022 

Winkelcentrum Brouwhorst 15-09-2022 Sinterklaasmiddag Winkelcentrum  2022-X2813 

  Brouwhorst (3 december 2022) 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

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

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:een gehandicaptenparkeerplaats aan te 

brengen ter hoogte van het volgende adres:

- Merelstraat t.h.v. 12

- Veluwehof

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.

 

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 8 september 2022 een melding heeft ontvangen van Tauw betreffende de wijziging van 

het bodemsaneringsplan voor de locatie die bekend staat als Hoek Torenstraat- de Waart met 

locatiecode AA079409528.  

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb 

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

7 september 2022 een melding te hebben ontvangen van VolkerWessels Telecom van een 

uniforme bodemsanering categorie tijdelijk uitplaatsen. De melding heeft betrekking op de 

locatie die bekend staat als Ringdijk 4a met locatiecode AA079402199.

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 15 september 2022 een melding heeft ontvangen van afdeling IBOR van de gemeente 

Helmond betreffende de wijziging van het bodemsaneringsplan voor de locatie die bekend 

staat als hoek Torenstraat- de Waart met locatiecode AA079409528. 

 
     

    Raadsvergadering 27 september 
    Bestuurscentrum Boscotondo

• 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



Rectificatie: Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 
– Lieshoutseweg 76

Door een fout is een onjuiste versie van het gewijzigde bestemmingsplan gepubliceerd op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan Buitengebied – Lieshoutseweg 76 wordt 

daarom opnieuw gepubliceerd en ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 juni 2022 het bestemmingsplan Buitengebied 

– Lieshoutseweg 76 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het 

bestemmingsplan ligt met ingang van 23 september 2022 gedurende zes weken ter inzage.

Korte omschrijving van het plan

De uitoefening van een productiegerichte paardenhouderij, met de beoogde bebouwing en 

functies, past niet binnen de bestemmingen zoals die op dit moment voor de locatie gelden. 

Middels een herziening van het bestemmingsplan kan de aanduiding intensieve veehouderij 

op een gedeelte van het bouwvlak vervallen en kunnen de bouw- en gebruiksmogelijkheden 

van de locatie worden afgestemd op de wensen van initiatiefnemers.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.0000BP200186-2002. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van 

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerp

Verschillende planregels zijn gewijzigd of toegevoegd. Op de verbeelding is de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch – emissiepunten uitgesloten’ toegevoegd, zodat onder andere 

paardenverblijven en mestbakken op het gedeelte van het bouwvlak binnen 50 meter uit de 

bouwvlakgrens van Lieshoutseweg 72 worden uitgesloten. Voor een compleet overzicht en 

exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en raadsbesluit 

en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt. 

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 24 september 2022 gedurende 

zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.  

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

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

S.M. Boeldak  27-12-1988

J. Buslowicz  25-01-1981

A. Dudarevs  12-01-1987

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. 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) Geboortedatum

P.W. Mikitiuk  07-12-1956

I.B. Orzel  08-08-2022

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 22 september 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


