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Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen
Vanaf 2 mei is leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen beschikbaar. Dit is een
bedrag voor eten, drinken, verzorgingsproducten en kleding om het verblijf in
Nederland te kunnen betalen.
Senzer regelt de verstrekking van het leefgeld
Vluchtelingen die ingeschreven staan kregen een brief van Senzer in het
Oekraïens met informatie over hoe zij het leefgeld kunnen ontvangen.
Alle informatie over het leefgeld staat op de website van Senzer:
www.senzer.nl/oekraine.
Vastgestelde bedragen
Het gaat om maandelijks € 260,- voor wie in een gemeentelijke opvanglocatie
verblijft. Wie bij een gastgezin verblijft krijgt € 215,- per volwassene
(vanaf 18 jaar) en € 55,- per minderjarige (tot 18 jaar) meer. Vluchtelingen zijn vrij
om het geld uit te geven waaraan zij willen. De Rijksoverheid betaalt het leefgeld
weer terug aan de gemeenten.
Gastgezin? Breng uw gasten op de hoogte
In Helmond zijn ook Oekraïense vluchtelingen in gastgezinnen ondergebracht.
Vertelt u uw Oekraïense gasten dat zij leefgeld krijgen? Zijn uw Oekraïense
gasten nog niet ingeschreven bij de gemeente, dan is het belangrijk dat ze dit
alsnog doen. Bel 14-0492 om een afspraak te maken.
En kijk op www.helmond.nl/oekraine voor meer informatie hierover.
Over het leefgeld
De Rijksoverheid bepaalde dat vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld krijgen.
Oekraïners kunnen namelijk geen gebruik maken van regelingen vanuit de
asielwetgeving of de Participatiewet (bijstand).

Grijs/Wapen:
Grijs/Helm: K
Grijs/Kroon: K

Raadsvergadering 10 mei 2022
Bestuurscentrum Boscotondo
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 10 mei 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:
• Zienswijze programmabegroting GGD Brabant-Zuidoost 2023
• Vaststellen bestemmingsplan Helmond West - Houtsdonk Binnendongenstraat
Oost
Wilt u een vergadering online bijwonen? Dan kunt u dit doorgeven via 14 0492
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Oud Brandevoort 22
20-04-2022
Aarle-Rixtelseweg 78A
25-04-2022
‘t Peppelplantsoen 13
26-04-2022
Coppesdonk 4
26-04-2022
Dr. Dreeslaan 202 en
26-04-2022
de Hoefkens 12
Rembrandtlaan 30
26-04-2022
Zoete Kers 22
28-04-2022
Noord Parallelweg 30
28-04-2022
t.h.v. Janus Meulendijkspad 28-04-2022
kadastraal B 5583
Burgemeester Krollaan 28 28-04-2022
Vossenbeemd 111A-111B- 02-05-2022
111C-111D-111

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen dakkapellen
6511659
oprichten woning
6559497
wijzigen kozijnen voorzijde
6736355
oprichten woning, maken uitweg
6544569
oprichten woonhuis met bedrijfshal
6758827
tijdelijke onderwijsaccommodatie
oprichten woning, maken uitweg
oprichten garage - berging
aanleg brug Gulden Aa

6780355
6770533
6876095
6782057

vergroten woning
wijzigen brandcompartimenten

6398727
6869877

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 17 mei, 31 mei en 14 juni
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.

• 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)

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Oudartstraat 20
25-04-2022 vergroten woning
6928745
Wevestraat 81
25-04-2022 plaatsen dakopbouw (wijziging)
6931163
kadastraal B5583, B6139 en 21-04-2022 beekherstel Gulden Aa
6912017
L2654
Oudartstraat 13
26-04-2022 oprichten carport met berging
6526197
Martinalidonk 43
26-04-2022 maken uitweg
6771353
Goorloopweg 4
26-04-2022 aanleg 4 padelbanen
6934763
Fons Hardenbergstraat 20
27-04-2022 oprichten carport
6700471
Hoofdstraat 159
28-04-2022 plaatsen antennes mobiele
6937261
		datacommunicatie
kadastraal I 3616, I 2348,
28-04-2022 oprichten 104 appartementen en
6932797
en I 2349 Zuidrand		 hergebruik bestaande parkeerkelder
Zeelandhof 11
01-05-2022 oprichten bierbrouwerij in garage
6942415
Liverdonk kavel L62
29-04-2022 oprichten woning
6368033

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Martinalidonk 45
Coppesdonk 7

Datum indiening:
02-03-2022
08-03-2022

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning, maken uitweg
6421515
oprichten woning
6579935

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

• 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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Zuiddijk 23
29-04-2022 Open dag / feest SXT, 18 juni 2022
Tunnelovenweg
01-05-2022		Stiphoutse Vlooienmarkt,
(Brainport Human Campus Driessen)		 4 t/m 5 juni 2022
Markt, Ameidewal,
01-05-2022		Zomerkermis Helmond,
Marktstraat, Watermolenwal, Torenstraat 8 t/m 13 juli 2022

Registratienr.:
2022-X1300
2022-X1316
2022-X1323

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
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
grasveld Houtsdonk
25-04-2022 Wijkfeest Houtsdonk 50 jaar
2022-00094
		 bestaan, 26 juni 2022
Stiphout/ De Zandbergen 25-04-2022 RSW Regio Eindhoven,
2022-00030
		 13-5 t/m 15-5-2022
Molenven 3
26-04-2022 Fiets4Daagse De Peel,
2021-00807
		 26 t/m 29 juli 2022
Frans Joseph van
28-04-2022 Groen Weekend, 4 en 5 juni 2022
2022-00087
Thielpark 7
Biezenlaan 29 /
29-04-2022 Kindervakantieweek Brandevoort,
2022-00101
Sportpark Brandevoort 1		 25 juli t/m 29 juli 2022
Hortensiapark
26-04-2022 Dodenherdenking, 4 mei 2022
2022-x1215
Markthal Brandevoort,
26-04-2022 Global goals evenement, 23 juli 2022 2022-X1024
De Plaetse
				
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. 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
legging vanaf:
Heiakker Zuid, fase 4
06-05-2022
Brouwhuis

Projectomschrijving:
Oprichten 22 appartementen

6266807

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.

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:
Locatie
Rietbeemdweg 2

Omschrijving melding
Het oprichten van een installatiebedrijf

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)		
Hassati, S.		
Krastina, G.		
Krastins, K.		
Krastins, M.		
Grigaitis, A.		
Bartkowiak, M.		
Keller, P.P.		

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)		
Martens, H.H.L.		
Opbroek, M.M.J.H.		
Cărăbăneanu, I.		
Sosna, K.		
Dorvis, M.S.		
Buliński, M.L.		
Beckers, J.A.		
Kerkhof van de, M.M.A.J.		
Anasagasti, S.C.		
Maszner, B.M.		

Geboortedatum
26-11-1998
02-01-1968
05-09-1991
29-10-1994
18-03-1992
22-04-1987
30-11-1984
05-04-1967
04-02-1961
03-03-1984

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.

Nr. Omgevingsloket:

Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen vanaf 6 mei voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor,
Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken via
tel. 14-0492.

Naam inrichting
Van Dorp Installaties Helmond B.V

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

Geboortedatum
10-03-1980
29-11-1983
05-05-2016
17-03-2013
11-01-1990
05-09-1989
18-11-1982

• 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

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
omgevingsvergunning 22 appartementen Heiakker Zuid fase 4, Brouwhuis
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van de omgevingsvergunning voor 22 appartementen in het plan Heiakker Zuid,
gelegen aan de Rivierensingel te Brouwhuis. Deze hogere waarden bedragen maximaal 55 dB
ten gevolge van de Rivierensingel.
Inzage
Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek kunt u vanaf 6 mei inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Wij adviseren u dit ontwerpplan digitaal in te zien. Wanneer u toch
graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. Bel hiervoor naar 14-0492 of
maak online een afspraak via www.helmond.nl/afspraak.
Zienswijzen indienen
Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun
zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke
zienswijzen kunt u richten aan: college van burgemeester en wethouders, p/a Team
Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze
Wet geluidhinder 22 appartementen Heiakker Zuid. Mondelinge zienswijzen kunt u op
maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch inbrengen door te bellen naar
telefoonnummer 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.

Burgemeester en wethouders van Helmond

5 mei 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

