
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: babbeltrucs.

Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij je aan, spreken je op straat 
aan of bellen je op. Zogenaamd namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een 
toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal binnen worden op die manier elk jaar vele 
mensen van hun bezittingen beroofd. Ook proberen oplichters mensen aan de 
deur te laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen kijken en je vervolgens van je 
pas kunnen beroven, halen ze zoveel mogelijk geld van je rekening.

Waar moet u op letten?
• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. Of gebruik bijvoorbeeld een
 kierstandhouder om de deur op een kier te kunnen zetten;
• Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als u binnen iets gaat halen;
• Pin nooit zomaar aan de deur als u niet zelf iets hebt besteld;
• Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand aanbiedt om te helpen 
 bij het pinnen. Pin ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat wil 
 vasthouden. Op die manier kan iemand mogelijk meekijken met uw pincode.

Bent u toch slachtoffer geworden?
• Meld het direct bij uw bank en laat uw pas blokkeren;
• Doe altijd aangifte bij de politie;
• Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112.

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

Wilt u anderen helpen besparen op hun 
energierekening? Word bespaarcoach.
Met de winter voor de deur en steeds meer mensen die het moeilijk hebben, 
kunnen we alle hulp gebruiken*. Lijkt het u leuk om mensen te helpen besparen 
op hun energierekening? Meld u dan aan als bespaarcoach! 

Na een gratis opleiding bij het Energiehuis Slim Wonen weet u alles over het 
gebruik van ledlampen en tochtstrips in huis en bent u klaar om bij inwoners van 
Helmond thuis langs te gaan. Met kleine maatregelen, zoals het vervangen van 
lampen en het plaatsen van een waterbesparende douchekop, kunt u al gauw 
minimaal 15% op de energierekening besparen. Zeker in deze tijd komt dat goed 
van pas.

Flexibel in te plannen
Al vanaf 1 uur per week kunt u mensen helpen om hun huis energiezuiniger te 
maken. Dit kunt u flexibel inplannen wanneer het u uitkomt. U komt in een leuk 
netwerk met andere bespaar- en energiecoaches. Als bespaarcoach gaat u op 
huisbezoek en daarvoor krijgt u een vrijwilligersvergoeding van €7,50 per bezoek.

Wat gaat u doen?
• Aan huis tips en advies geven om energie te besparen.
• Aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen, zoals ouderwetse 
 gloeilampen vervangen voor zuinigere ledlampen en het aanbrengen van 
 tochtstrips en radiatorfolie.

Meer weten of aanmelden als bespaarcoach?
Ga naar www.energiehuisslimwonen.nl/bespaar-en-energiecoach.
De cursusdatum is op 16 of 30 november in Helmond.

* Dit is een samenwerking tussen de gemeente Helmond en het Energiehuis 
 Slim Wonen.

GRIP-wagen en kca-bus rijden weer door 
Helmond van 31 oktober tot en met 4 
november 
Van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november rijden het Grondstoffen 
Inleverpunt (GRIP) en de kca-bus weer door Helmond. Zo kunt u op één locatie 
uw afval voor het GRIP en voor klein chemisch afval inleveren. De wagens staan 
elke dag op verschillende plekken in de stad. We komen dus ook bij u in de buurt. 
Een bezoek aan het GRIP en de kca-bus is gratis. Lees hieronder wat u er allemaal 
kunt inleveren.

Een boodschappentas vol afval afgeven bij het GRIP
Bij het GRIP kunt u de volgende afvalsoorten kwijt:
• metalen;
• kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
• lampen;
• piepschuim (let op: geen foam, geen gekleurd piepschuim, geen vervuild 
 piepschuim);
• batterijen en kleine accu’s (geen klein chemisch afval: afval zoals cartridges, 
 verf, lampenolie en afgewerkte motorolie. Dit kunt u kwijt bij de kca-bus).
• textiel;
• harde kunststoffen;
• frituurvet;
• elektrische apparaten;
• hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas (bijvoorbeeld een kapotte 
 spiegel).

U mag maximaal één boodschappentas vol naar het GRIP brengen. 

Batterijen, spaarlampen en cartridges inleveren bij kca-bus
Heeft u thuis nog klein chemisch afval (kca)? In de week van 31 oktober tot en 
met 4 november haalt de kca-bus het in uw wijk op! Bij de kca-bus kunt u onder 
andere batterijen, accu’s, (spaar)lampen, cartridges en verfproducten gratis 
inleveren. U mag klein chemisch afval onbeperkt inleveren bij de kca-bus. Er is 
geen maximale hoeveelheid zoals bij het GRIP.

Benieuwd op welke dag we bij u in de buurt zijn?
De GRIP-wagen en de kca-bus staan van maandag 31 oktober tot en met 
vrijdag 4 november elke dag op verschillende plekken in de stad. U vindt het 
rondreisschema in DeAfvalApp en op www.helmond.nl/GRIP. DeAfvalApp is gratis 
te downloaden in de App Store of Google Play Store.

VIP-behandeling als ‘Gast van de Raad’ 
De gemeenteraad wil inwoners meer betrekken bij hun werk. Daarvoor start het 
project ‘Gast van de Raad’. Helmonders krijgen dan persoonlijk van een raadslid 
te horen wat hun werk inhoudt. Iedere inwoner en organisatie kan zich hiervoor 
aanmelden. 

Een ‘Gast van de Raad’ krijgt een VIP-behandeling. Op de dag van de 
raadsvergadering wordt hij/zij met broodjes en soep om 18:30 uur ontvangen 
in Boscotondo. Twee raadsleden geven dan een toelichting op hun werk. Het 
verloop van de vergadering wordt doorgenomen. Gasten maken ook kennis met 
de burgemeester, die voorzitter is van de gemeenteraad. Vervolgens kunnen ze 
vanaf de publieke tribune de vergadering volgen. Na afloop is er gelegenheid na 
te praten onder het genot van een drankje. 

Belangstellenden voor ‘Gast van de Raad’ kunnen zich melden bij de griffie, 
uiterlijk twee dagen voor een raadsvergadering. Bel dan naar 0492-58 71 55 of 
mail naar: raadsgriffie@helmond.nl. 

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



Vijf weken crisisnoodopvang
Tot 1 december is er een tijdelijke opvang voor ongeveer 70 vluchtelingen in 
Helmond. Dat is nodig vanwege de crisissituatie in Ter Apel.  
 
De opvang is in het gebouw van Fung Loy Kok Taoist Tai Chi aan de Mierloseweg.  
Het gaat om een groep mannen, vrouwen en kinderen die eerder in Mierlo 
verbleven. De opvang duurt tot uiterlijk 1 december.  

Contactgegevens opvanglocatie 
De Veiligheidsregio verzorgt de opvang en begeleiding op de locatie. Er is 24 uur 
per dag toezicht en beveiliging aanwezig. De opvanglocatie is 24 uur per dag 
bereikbaar in geval van vragen of klachten via telefoonnummer 06-25756597.  
 
Meer weten? 
Meer informatie staat op www.helmond.nl/crisisnoodopvang. 

Rookmelders nu ook bij u thuis verplicht
Rookmelders redden levens. Dus geldt vanaf 1 juli een nieuwe wet: minimaal 
één rookmelder op iedere verdieping. Dat was al verplicht voor huurwoningen. 
Maar straks dus ook als u een koopwoning heeft. Gelukkig is het plaatsen zo 
gedaan. Koop ze en plak ze op. Zo zorgt u voor uw veiligheid en die van uw 
dierbaren.

In Helmond waren er vorig jaar 41 woningbranden. In 2022 zijn er al 25 
woningbranden geweest.

Brand en rook gaan snel
Binnen een paar minuten kunnen er al flinke vlammen zijn. En brand kan 
iedereen overkomen. Door kortsluiting in de meterkast of een vergeten pannetje 
op het vuur.

Uw neus slaapt ‘s nachts ook
Vaak denken mensen dat ze brand vanzelf wel merken en ruiken, maar het 
tegendeel is waar. Als u slaapt, slaapt uw neus ook. Een rookmelder voorkomt 
geen brand maar zorgt er wel voor dat je snel gealarmeerd wordt en de woning 
zo snel mogelijk kan verlaten. Dan red je je eigen leven en van de mensen die bij 
jou wonen. De brandweer zorgt er vervolgens voor dat de brand zo snel mogelijk 
uit is. 

Soorten rookmelders, ook voor doven of slechthorenden
Voor mensen die doof of slechthorend zijn, bestaan er accessoires die draadloos 
gekoppeld kunnen worden aan een rookmelder.

Meer informatie
• Op de website van de brandweer vindt u meer informatie over het thema 
 rookmelders: www.brandweer.nl/onderwerpen/rookmelders.
• Wilt u weten waar u rookmelders kunt kopen en hoe en waar u ze ophangt? 
 Ga dan naar de site: www.rookmelders.nl.

Bekendmakingen

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

Achterdijk 13 14-10-2022 oprichten bedrijfspand 7067999

Molenstraat/Kasteel Traverse 14-10-2022 maken tijdelijke uitweg 7325001

Warandelaan 23A 14-10-2022 vergroten woning 7324969

Stationsplein 1 17-10-2022 plaatsen digitale reclamedragers 7322625

President Rooseveltlaan 3 16-10-2022 plaatsen overkapping 7327611

Houtse Parallelweg 117 16-10-2022 kamerbewoning 7278383

De Groene Loper kavel 37 18-10-2022 vergroten woning met kelder 7332619

Fagotstraat 5 19-10-2022 kamerbewoning 7203757

Deltaweg 247 19-10-2022 vergroten voorzijde supermarkt 7336419

Barrierlaan 136 19-10-2022 vergroten woning, plaatsen dakkapel 7337075

Kluisstraat 40 20-10-2022 kamerbewoning 7337371

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

Molenstraat/ 20-10-2022 maken tijdelijke uitweg 7325001

Kasteel Traverse  

Abendonk 46 21-10-2022 oprichten woning 6395313

Churchill-laan 202 en 202A 21-10-2022 oprichten distributiecentrum,  6875565

  plaatsen erfafscheiding en maken uitweg  

Korhoenderhof 25 21-10-2022 oprichten bijgebouw/berging 7184209

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Havenweg 8 17-10-2022 Carnaval 2023 Bascule,   2022-X3284

  13 t/m 23 februari 2023 

Steenweg, Kanaaldijk NW,  19-10-2022 Prinsbekendmaking Prins Briek l,  2022-X3317

Havenbrug, Kasteellaan,   14 januari 2023

Kasteelplein   

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:

Kanaaldijk Noordoost,  18-10-2022 Intocht van Sinterklaas Helmond,  2022-X2143

Markt + Intochtroute   13-11-2022 

De Plaetse 54 20-10-2022 Markthopper 2022, 5 november 2022  2022-X2990

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.

Verlenging beslistermijn (1) 
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Maisdijk 7 25-07-2022 vergroten bedrijfspand  7142093

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

De Kiet BBQ Food De Hoefkens 6C  Het oprichten van een cateringkeuken.

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

Timmermans, V.M.  01-07-1978

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

Rusak, J.  06-02-1988

Oulaïdi, S.  07-01-1995

Negara, C.  04-01-1993

Zugun, G.T.  23-04-1996

 

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. 

• 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



• 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

Voorbereidingsbesluit 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 oktober 

2022 heeft besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied 

Buitengebied Helmond, zoals aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende verbeelding 

NL.IMRO.0794.0000220045-2000.

Wat is een voorbereidingsbesluit?

Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden in 

het aangewezen gebied die in strijd zijn met de plannen van het gemeentebestuur. Het 

voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat bepaalde aanvragen om een omgevingsvergunning, 

die worden ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden 

aangehouden.

Inwerkingtreding en werkingsduur

De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald op de dag van bekendmaking. 

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van donderdag 20 oktober 2022. Het 

besluit heeft een werkingsduur van één jaar.

Inzage voorbereidingsbesluit 

U kunt het voorbereidingsbesluit bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via 

telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. 

Tegen het voorbereidingsbesluit kan op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet 

bestuursrecht geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

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

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

19 oktober 2022 een melding te hebben ontvangen van Brabant Water 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 39b derde lid Wbb.

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

20 oktober 2022 een melding te hebben ontvangen van Circet Nederland van een uniforme 

bodemsanering categorie mobiel. De melding heeft betrekking op de locatie die bekend staat 

als Hoek Torenstraat- de Waart met locatiecode AA079409528.

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 27 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.


