
Energie besparen? 
Bezoek de themabijeenkomsten van het 
Energiehuis Slim Wonen
 
Wilt u slimmer met uw energie omgaan? Ga dan naar het Energiehuis 
Slim Wonen. Dat is het loket van de gemeente Helmond en zeven andere 
Peelgemeenten over alles wat met energie te maken heeft. Zij organiseren 
iedere maand interessante themabijeenkomsten. Over bijvoorbeeld isoleren of 
zonnepanelen. De bijeenkomsten zijn gratis. Wel graag even aanmelden. 

Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld het gebruik van een 
warmtepomp of zonnepanelen? Beide onderwerpen komen aan bod tijdens de 
themabijeenkomsten deze maand. 

Themabijeenkomsten januari
In januari zijn er maar liefst vier themabijeenkomsten:
• maandag 9 januari : Zonnepanelen
• maandag 16 januari : Warmtepomp 
•	 maandag	23	januari	:	Workshop	‘Maak	je	verbeterplan	met	de	WoningQuickScan
•	 maandag	30	januari	:	Slim	isoleren	en	ventilatie	

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 – 22.00 uur in het Energiehuis aan de 
Torenstraat	3	in	Helmond.	U	kunt	zich	aanmelden	via	de	website	
energiehuisslimwonen.nl/agenda of door een mail te sturen naar 
info@energiehuisslimwonen.nl. 

Meer informatie
Op	zoek	naar	meer	informatie	of	wilt	u	onafhankelijk	advies?	Neem	contact	op	of	
loop	vrijblijvend	binnen.	Het	Energiehuis	Slim	Wonen	helpt	u	graag.	Bijvoorbeeld	
tijdens de inloopspreekuren. Bellen kan natuurlijk ook.

Inloopspreekuren 
Elke dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 
13.00 uur zijn de inloopspreekuren aan de 
Torenstraat 3 in Helmond. U kunt dan zonder afspraak 
binnenlopen voor gratis advies. 

Telefonisch spreekuur en afspraken
Belt u liever? Dat kan iedere dinsdag en donderdag 
van 13.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 
085-0410041. U kunt ook een afspraak maken met 
een	Energiecoach	via	
www.energiehuisslimwonen.nl/afspraak. 

Maak het inbrekers niet te makkelijk!
Onze	boa’s,	Politie	Helmond	en	de	Wijkraad	Brandevoort	hielden	in	december	
de Donkere Dagen Actie.	Zij	troffen	best	wat	openstaande	poorten	en	deuren,	
containers	waar	makkelijk	op	geklommen	kon	worden	en	andere	‘handige’	
hulpmiddelen zoals ladders aan. Ook stonden veel voertuigen niet op slot en was 
het	bij	een	aantal	woningen	duidelijk	zichtbaar	dat	er	niemand	thuis	was.	Heb	je	een	
wit	voetje	in	de	tuin,	bij	de	woning	of	auto	gevonden?	Dan	waren	zij	het!	Maar	het	
hadden net zo goed inbrekers kunnen zijn. 

Op	de	voetjes	staan	tips	hoe	je	je	huis,	tuin	en	vervoersmiddelen	nog	beter	zou	
kunnen beveiligen.
Want	nu	het	zo	vroeg	donker	is	buiten,	grijpen	inbrekers	sneller	hun	kans	om	wat	
van	je	mee	te	nemen.	Maak	het	ze	niet	te	makkelijk!	
• Controleer of alles goed op slot zit 
•	 Ramen	dicht
•	 Licht	aan,	ook	rondom	de	woning
•	 Zet	geen	waardevolle	spullen	in	het	zicht
• Zorg dat er geen opklimmaterialen in de tuin of rondom de woning staan

Meer	tips	lees	je	op	www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

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

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Betuwehof 28 /  22-12-2022 kappen 3 bomen  7417059
Jan	de	Withof	18	-	Het	Oude	Pas	thv	Limburghof	6	 	
Innovatieveld	3	 23-12-2022	 oprichten	woning	 7282397
Varenschut	24	 28-12-2022	 vergroten	bedrijfspand	 6784019
Schollaan	10	 25-11-2022	 vergroten	woning	 7368195
Molenven	3	 29-12-2022	 verbouwen	binnenruimte	 7449067
Horst 25 29-12-2022 vervangen hekwerk 7431019

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Kavel	40	ab	Brainport		 21-12-2022	 oprichten	woning	 7479425
Smart	District	Creatieveld	
Inclusieveld,	Brainport		 21-12-2022	 oprichten	4	woningen	 7479315
Smart	District	
Pastoor	Elsenstraat	49A-49	 21-12-2022	 wijziging	bedrijfsbestemming	in	wonen	 7477277
Maisdijk	9	 22-12-2022	 gevel	wijziging,	uitbreiding	met	9	laad/los		 7479391
  posities 
Brahmslaan 19 23-12-2022 plaatsen dakkapel  7484565
Veluwehof 109 23-12-2022 aanpassen uitweg 7484535
Aquamarijnstraat/	 23-12-2022	 oprichten	18	semi	bungalows		 7305615
Slegersstraat	(Sectie	T	7975)	
De	Wolfsputten	3A	 28-12-2022	 oprichten	bijgebouw	 7489585
Hoek	Rivierensingel	&		 29-12-2022	 oprichten	woning,	bijgebouw	en	 7491209
Rijntjesdijk nabij 632  maken uitweg 
Groene	Loper	kavel	GL17A	 31-12-2022	 oprichten	woning,	maken	uitweg	 7071673
Ruwe	Berkt,	kavel	27,		 31-12-2022	 oprichten	woning,	maken	uitweg	 7209769
De Groene Loper 
Mierloseweg	321	 31-12-2022	 wijzigen	winkel	in	3	appartementen	en		 7493907
  opslag units 

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:
Watermolenwal	 27-12-2022	 Livestream	Optocht	Helmond,		 2022-X4008
  19 februari 2023 

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.

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:
De	Zandbergen	Stiphout	 21-12-2022	 Regionale	scouting	wedstrijden,		 2022-X4038
  14 t/m 16 april 2023  
Van	der	Brugghenstraat	41	 22-12-2022	 Jubileum	feest	Scouting	Jan	Baloys		 	2022-X4041
	 	 stiphout,	11-12	maart	2023	
Van	der	Brugghenstraat	41	 22-12-2022	 Buiten	bioscoop	scouting	Jan	Baloys		 	2022-X4043
	 	 stiphout,	17	juni	2023	
Sportkomplex	de	Rijpel	1	 30-12-2022	 Carnaval	2023	S.v	Rood-wit’62,		 2022-X4101
  18 t/m 21 februari 2023  

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.

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



Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
 legging:
Marktstraat	10	 6-01-2023	 	Wijzigen	kantoor	naar	6	appartementen													7236639	
   
Inzage
Bovenstaande ontwerp-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.

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.

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
Halczyn,	E.	 	 29-12-1969
Mulkens,	B.J.A.G.	 	 07-02-1999
Mirošničenkaitė,	J.	 	 09-06-1989
Aydoğan,	B.	 	 15-11-2000
Vlasenko,	T.	 	 14-04-1969
Rogačiov,	A.	 	 12-06-1994
Van	de	Griendt,	S.	 	 30-12-1998
Danailoca,	N.S.	 	 02-10-1988
Duterloo,	H.F.M.E.	 	 22-06-2001
Videv,	I.S.	 	 26-01-1974
Maziarz,	A.S.	 	 27-09-1997

Zienswijzen
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	te	voren	telefonisch	een	afspraak	te	maken.	Neemt	u	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.	

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
Ortiz	Lantigua,	I.J.	 	 21-11-1999
Neruja,	L.I.	 	 03-05-1993
Gendibe,	F.E.	 	 09-12-1986
Dorvoş,	M.S.	 	 18-03-1992
Mulder,	B.H.J.A.	 	 05-03-1975
Arroutbi,	Z.	 	 13-08-1981

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Van	Meelstraat	11	 14-12-2022	 aanvraag	kamerbewoning		 7462027

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

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.

• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond  5 januari 2023

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.


