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

Buurtavond opvang Oekraïense
vluchtelingen Mierloseweg
Sinds maart worden in Helmond Oekraïense vluchtelingen opgevangen.
We willen graag weten hoe omwonenden de opvang van Oekraïense
vluchtelingen ervaren. Daarom organiseren we buurtavonden voor
omwonenden van de gemeentelijke opvanglocaties. Op 1 december is de
buurtavond voor omwonenden van de gemeentelijke opvanglocatie aan de
Mierloseweg.
De buurtavond is in Wijkcentrum Westwijzer aan de Cortenbachstraat 70.
De start is om 19.30 uur met een opening door wethouder Cathalijne Dortmans.
Tijdens de avond zijn er medewerkers van de opvanglocatie en van de gemeente
aanwezig om te luisteren naar en te praten over de ervaringen. Omwonenden
en ondernemers in de buurt van deze opvanglocaties ontvangen een uitnodiging
voor de buurtavond.
Aanmelden kan tot 30 november
Aanmelden kan via oekraine@helmond.nl. Geef in de mail door dat u zich
aanmeldt voor de buurtavond Mierloseweg en geef aan met hoeveel personen u
komt.

Grijs/Helm: K
Grijs/Kroon:

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Waterbeemd 2A
15-11-2022
Waterleliesingel 24
15-11-2022
Dircxken van Meghenstraat 47 16-11-2022
Branchweg 5
16-11-2022
Geldropse Ventweg 2
17-11-2022
Branchweg 5
17-11-2022
Wethouder den Oudenstraat 3 17-11-2022
Beemdweg 41
20-11-2022
Grasbeemd 14
18-11-2022
Brabanthof 11
18-11-2022

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vergroten bedrijfsruimte
7395981
plaatsen overkapping
7399913
plaatsen dakkapel (voorzijde)
7402115
vergroten bedrijfspand
7386005
wijzigen gevel bijgebouw
7287397
maken uitweg
7402209
wijzigen gevel
7404829
verplaatsen woonverblijf
7409563
uitbreiding bedrijfsgebouw
7406823
vergroten woning
7345905

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Jan Hokaarsstraat (naast 33)14-11-2022
Horstlandenpark/
15-11-2022
Bakelsedijk
Rivierensingel
15-11-2022
thv 715 en 719
Korte Dijk 8
16-11-2022
James Ensorlaan en
16-11-2022
Haringvlietpad
Geldropse Ventweg 2
17-11-2022
Zoete Kers 20
15-11-2022
Neerwal 200
18-11-2022
Braakweg 24
18-11-2022

Projectomschrijving:
kappen boom
kappen 2 bomen

Nr. Omgevingsloket:
7278173
7278019

kappen 2 bomen

7362517

vergroten bedrijfsruimte
kappen 2 bomen

7272277
7362603

tijdelijke bewoning bijgebouw
oprichten woning, maken uitweg
plaatsen dakkapel (achterzijde)
vergroten dakkapel (achterzijde)

7376905
7281729
7302891
7303593

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:
Publicatiedatum:
Fokkerlaan 57 t/m 135
24-11-2022

Projectomschrijving:
oprichten 40 appartementen

Nr. Omgevingsloket:
6632133

Inzage
Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen vanaf, dag na publicatie, voor een periode van zes weken ter inzage in het (tijdelijke)
Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak
maken, via tel. 14 0492.
Beroepschrift indienen
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen
zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode
voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de
rechter om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval stelt u eerst
beroep in. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in
’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Kempenaarkade 1 t/m
05-08-2022
182 (doorlopend)
Stappenhoeve 11
08-09-2022
040 Kavellab kavel 16.1
27-09-2022
Brainport Smart District, Innovatieveld

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten appartementen, maken uitweg 7076895
plaatsen dakopbouw / dakkapel
oprichten woning

7243015
7282397

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

Kennisgeving Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader
van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen voor:

Bekendmakingen

Enkele wijzigingen in de indeling en in gebruikte installaties aan Ganzewinkel 10 a te Helmond.

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Goderthoek 4
Goorwal 5

Verzenddatum besluit:
16-11-2022
15-11-2022

Projectomschrijving:
plaatsen overkapping
oprichten carport

Nr. Omgevingsloket:
7330717
7334043

• 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)

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.

• 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

Verkeersmaatregelen (proactieve plaatsing 59 E-laadpunten)

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• eenrichtingsverkeer in te stellen op de Postelstraat tussen de Gildenstraat en de
Norbertijnenstraat door middel van het plaatsen van borden C02 en C03 met onderbord
OB54 van bijlage 1 van het RVV 1990 (VKB 2241);
• de wegversmalling in te richten en de verkeersborden te plaatsen zoals aangegeven op de bij
dit besluit horende situatietekening.
• Vooraankondiging Floreffestraat (geslotenverklaring over 60 meter)
Contactpersoon: dhr. H. Hulshof
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:
- Pastoor Elsenstraat t.h.v. 102 ten Behoeve van kentekenhouder wonende Dolomieten 59
(VKB 2245).
- van Meelstraat thv 106 (VKB 2243)
- Hortensialaan thv 112 (VKB 2244)
- GPP Binderseind thv 31F (VKB 2247)
Contactpersoon: mevr. N. Nobel
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• Het aanwijzen van één parkeerplaats als parkeergelegenheid alleen bestemd voor deelauto’s,
door het plaatsen van het bord E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “Deelauto
Greenwheels” op het parkeerterrein bij Heistraat 65 (VKB 2249).
• Het aanwijzen van één parkeerplaats als parkeergelegenheid alleen bestemd voor deelauto’s,
door het plaatsen van het bord E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “Deelauto
Greenwheels” op het meest oostelijk van de parkeerkoffer bij de Burcht 1 - 7; (VKB 2253).
Contactpersoon: dhr. L. Ubbink
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• Sportpark Brandevoort (pad) aan te wijzen als verplicht fietspad;
• De Brandevoort (pad) tussen de Kaldersedijk en Sportpark Brandevoort (pad) aan te wijzen als
verplicht brom- fietspad;
• Bebording op de Brandevoort en Sportpark Brandevoort overeen te stemmen met het
bovengenoemde besluit, borden te plaatsen conform de bij dit besluit behorende kaartbijlage
(VKB 2234)
Contactpersoon: dhr. L. Ubbink
Nadere 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 de genoemde contactpersoon via tel. 14 0492.

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)		
Ejsmont, K.		
Grzesik, M.E.		
Bandura, V.		
El Gouy, A.		
Dinesh Kumar		
Mulder, B.H.J.A.		
Engelen, J.A.H.		

Geboortedatum
09-10-1992
01-10-1995
11-06-2004
09-03-1998
21-04-1990
05-03-1975
07-05-1998

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.

• 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

Achtergrond
Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. De verwachting is dat er in 2030 zo’n 1,9 miljoen
elektrische auto’s rijden in Nederland. Deze auto’s moeten ook opgeladen kunnen worden.
Hiervoor moeten er voldoende laadpunten zijn in Nederland. Daarom moeten alle gemeenten
binnen hun grenzen voor de openbare laadstations zorgen. Dit is vastgesteld in de Nationale
Agenda Laadinfrastructuur (NAL) als onderdeel van het Klimaatakkoord. Om deze redenen
plaatst de gemeente Helmond 59 extra openbare laadpalen voor elektrische auto’s in de stad
in 2022. Inwoners van de gemeente Helmond zijn vooraf geraadpleegd om mee te denken over
de locaties van de elektrische oplaadpunten. Deze inspraak heeft plaatsgevonden tussen 8 en
22 september 2022 middels de website van de gemeente Helmond en is kenbaar gemaakt via
de social media kanalen en oproep in het een gemeenteblad.
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
118 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straten (VKB 2250).
Twee parkeerplaatsen ten hoogte van:
Pater van Vlerkenstraat (zijgevel Pastoor van Massenhovenstraat 5), Markiesstraat 26,
Edelhertlaan 6, Baroniehof 212 (overzijde), Theo Driessenhof 38 (zijgevel), Twentehof 69,
Roefvoort 4, Taunus (overzijde) 4, Swertpoellaan (zijgevel Hortsedijk 141),
Van der Weidenstraat 32, Hemelrijksestraat 54, Dasstraat 2, Piet Heinstraat 63,
Jan van Vlissingenhof 46, Heiakker, parallelweg (zijgevel Hoge Zij 1) 13, Griftstraat 74,
Hobbemalaan 15, Raafstraat 8, Thomas van Kempenstraat 11, De Heemplantsoen 15,
Mondriaanplantsoen 16, Scheerderhof 112, Dierdonklaan 112,
Dinkelstraat (parkeerterrein) 140, J.A. Carpstraat 14, Deltaweg 203a, Rijnlaan 182,
Postelstraat (overzijde) 29, Harmoniestraat (zijgevel Saxofoonstraat 84) 140, Jan de Withof
22, Margrietlaan (zijgevel Azalealaan 44) 4, Weg op Den Heuvel 79, Weg op Den Heuvel 83,
Primulastraat (overzijde) 1, Prins Karelstraat (overzijde) 85, Hindestraat 2,
Pastoor van Leeuwenstraat 84, Hunzestraat 47, Neerwal 12, Dolfijnlaan 101, Mierloseweg
199, Frontonstraat 45, Engelseweg (parkeerterrein) 46, Straakvense Bosdijk 65, Gaaistraat 15,
Astronautenlaan (achterzijde Marslaan 6) 106, Beatrixlaan Parkeerterrein) 102,
Gazellelaan (overzijde) 5, Twijnsterhof 91, Nemerlaerhof 156, Kluisstraat 40,
Jan van der Spekstraat 40, Zonnehofstraat (overzijde) 54, Rijnlaan 116, Kasteel Noord 44,
Jan van Scorelstraat 25F, Molenstraat 139.
Mogelijkheid van bezwaar
Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt
aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift
dient verstuurd te worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische
Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden
van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via
www.helmond.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. De gemeente
Helmond behandelt het deelbesluit waartegen bezwaar wordt gemaakt als separaat
verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit.
Voor deze locaties wordt de inrichting van de laadlocatie in gang gezet. Degenen die een
bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens
op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige
voorziening aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar:
De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.
Nadere 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 de heer J. Reuser, via tel. 14-0492.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond.

Verleende Evenementen vergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Berkendonk
15-11-2022
Wilgehoutstraat 6 15-11-2022
Sportpark De Beemd		

Projectomschrijving:
Helmcross 2023, 5 t/m 9 januari
Blau Weiss Party 2023,
21 en 22 januari 2023

Dossiernr.:
2022-X2743
2022-X2617

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.

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

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)		
Negara, C.		
Rusak, J.		
Oulaïdi, S.		
Zugun, G.T.		
Abdi, M.A.		

Geboortedatum
04-01-1993
06-02-1988
07-01-1995
23-04-1996
16-03-2004

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning
“40 appartementen Lindberghplein”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 15 november 2022
hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 52
dB ten gevolge van de Bakelsedijk en 49 dB ten gevolge van de Rijpelbaan hebben vastgesteld
ten behoeve van de omgevingsvergunning “40 appartementen Lindberghplein”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 25-11-2022
gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44. Om de stukken in
te zien kunt u een afspraak maken, via 14 04 92.
Beroepsmogelijkheid
Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken beroep indienen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer
sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens
een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.

• 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie:
Ontvangstdatum:
Markt t.h.v. nr. 14
16-11-2022
		
Havenweg 8-14
16-11-2022
		
Prins Karelstraat 127
16-11-2022
		

Projectomschrijving:
Promotie Kerstwensboom,
9 t/m 18 december 2022
de Bascule WK 2022,
21 november t/m 18 december
Wintermarkt BBS de Vuurvogel,
21 december 2022

Dossiernr:
2022-X3593
2022-X3598
2022-X3600

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.

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

24 november 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.

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

