Infopagina
Aanvragen Koninklijke Onderscheiding (lintje)
voor Koningsdag 2019
Kent u stadgenoten die een lintje verdienen? Ieder jaar reikt de burgemeester
volgens goede traditie een Koninklijke Onderscheiding uit aan inwoners die zich
bijzonder hebben ingezet voor de Helmondse samenleving. De burgemeester
van Helmond roept daarom iedereen op geschikte kandidaten voor Koningsdag
2019 onder haar aandacht te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over
de criteria en de aanvraagprocedure.
Wie kunnen onderscheiden worden?
Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in
aanmerking die zich zeer geruime tijd vrijwillig bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.
Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand vanuit de
hoofdfunctie (werk) gedecoreerd wordt, dit enkel indien
de bijzondere verdiensten buitengewoon zijn en betekenis
hebben voor de samenleving en niet alleen uit hoofde van
de betreffende organisatie of instelling.
Beoordeling
Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor
een koninklijke onderscheiding heeft het Kapittel voor de
Civiele Orden een belangrijke adviestaak. Dit adviesorgaan
toetst alle ingediende aanvragen.
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Controle hondenbelasting
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Grijs/Kro

De jaarlijkse controles voor de hondenbelasting vinden weer plaats. De
controle is bedoeld om te onderzoeken of uw hond is aangemeld voor de
hondenbelasting.
Iedereen die een hond heeft, betaalt hondenbelasting. Heeft u één of meerdere
honden, dan bent u wettelijk verplicht om deze aan te melden bij de gemeente.
Van het geld dat de gemeente binnenkrijgt via de hondenbelasting, worden
onder meer hondenuitlaatplaatsen aangelegd en onderhouden, bordjes geplaatst
en poepzuigers ingezet.
Controle aan huis
Evenals voorgaande jaren voert de Stadswacht in uniform de controles uit. Ze
bellen huis-aan-huis aan en stellen enkele vragen om te controleren of iemand
een hond heeft. Bent u niet thuis, dan beoordeelt de controleur ter plaatse of er
een hond bij u aanwezig is. Vermoedt de controleur dat dat zo is, dan laat hij of
zij een informatiebrief met een aanmeldingsformulier achter in uw brievenbus. U
kunt dit formulier dan invullen en opsturen naar de gemeente.
Uw hond digitaal aanmelden
U kunt uw hond ook online aanmelden. Ga hiervoor naar www.helmond.nl. Via
een beveiligde internetomgeving kunt u de hond aanmelden. Hiervoor hebt u wel
een DigiD-inlogcode nodig.

Aanvraagprocedure
Bent u van oordeel dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond
een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke
onderscheiding. Zorgt u voor een goed onderbouwde brief, vergezeld van een
voordrachtformulier en ondersteuningsbrieven. Via de site www.lintjes.nl
vindt u nadere informatie en is het voordrachtformulier te downloaden. U
kunt het geheel vervolgens digitaal versturen aan BJO@helmond.nl. U kunt het
decoratievoorstel ook per post versturen ter attentie van de burgemeester van
Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.
Een decoratievoorstel dient vóór 1 juli 2018 bij ons binnen te zijn.
Informatie
Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt
u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh of bij de heer J. Couwenberg via
telefoonnummer 0492 - 58 71 40. Ook vindt u informatie op www.lintjes.nl.
Tussentijdse aanvragen
In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om door het jaar heen voor een
verdienstelijke Helmondse inwoner een koninklijke onderscheiding aan te vragen.
Dat verzoek richt u eveneens aan de burgemeester van Helmond. Houdt u hierbij
rekening met een procedure van minimaal 5 maanden tot aan de beoogde
uitreikingsdatum.

Blijf op de hoogte met overheid.nl
Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben op
uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl.
Daarop staan alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) . Bijvoorbeeld bestemmingsplannen en
plaatselijke regelgeving.
U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice. U geeft uw
postcode op en ontvangt automatisch besluiten en andere berichten over uw
straat of buurt. Aanmelden kan via https://zoek.overheid.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)

Woning leeftijdsbestendig maken met hulp
van Blijverslening
Wilt u uw woning aanpassen zodat u er op latere leeftijd kunt blijven wonen?
Dan kunt een beroep doen op de Blijverslening van de gemeente Helmond.
De inwoners van Nederland en ook van Helmond, worden steeds ouder. Veel
mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De overheid
stimuleert dat ook, zolang het voor de inwoner verantwoord blijft.
Wanneer zelfstandig wonen door acute medisch redenen lastig wordt, kunt
u vaak een beroep op de WMO doen om de woning aan te passen. Met de
Blijverslening kunt u nu ook, vooruitlopend op een zorgvraag in de toekomst, uw
huidige woning al in meer of mindere mate geschikt maken om er ook op latere
leeftijd te kunnen blijven wonen. De Blijverslening biedt de mogelijkheid om
tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen om deze aanpassingen te
kunnen betalen.
Koop- en huurwoningen
Bent u of is uw partner jonger dan 76 jaar, dan kunt u in aanmerking komen
voor de lening. Daarbij maakt het niet uit of u een eigen woning of huurwoning
heeft. Bij een huurwoning heeft u wel toestemming nodig van de verhuurder om
aanpassingen te doen.
Meer informatie
Meer informatie over hoe u een lening kunt aanvragen, de voorwaarden en de
toepassingen vindt u op www.helmond.nl/blijverslening.

• 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

Fietsdiefstal?
In het zicht, in het licht en dubbel op slot
Ook in Helmond worden helaas regelmatig fietsen gestolen. De favoriete spots
van dieven zijn de bibliotheek, Boscotondo, Zuid Koninginnewal, Molenstraat en
Station ’t Hout. Ook tijdens evenementen zijn fietsendieven actief. Daar kunnen
we samen iets aan doen.
We leggen hem vast! Je fiets, bedoelen we dan. En ook de fietsendief. Die leggen
we vast met camera’s. En als dat niet genoeg is in de politiecel. Zet je fiets in het
zicht, in het licht en dubbel op slot.
Is je fiets toch gestolen? Doe dan altijd aangifte. Dat helpt om je fiets terug te
vinden en om de dief op te sporen.
Kijk op www.veiligstallen.nl/helmond waar je veilig en gratis je fiets kunt stallen!

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening:
Grasbeemd 9 /
27-04-2018
Varenschut 18
Liverdonk L37
25-04-2018
Beelsstraat 1
30-04-2018
Kruisschotseweg
29-04-2018
(perceel L 2775)
Kaldersedijk
30-04-2018
Zwanenbeemd 6
28-04-2018
Rodenburg 7
30-04-2018
de Hoefkens,
30-04-2018
kavel 8 en 9
Johannes
23-04-2018
Vermeerlaan 76
Molenstraat 198-200 25-04-2018
Laathoeve 22
02-05-2018
Kromme Haagdijk 65 02-05-2018
Katoenstraat bij
02-05-2018
Stadstuin Helmond

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen tussenvloer op staalconstructie
OLO 3638827
maken uitweg
verbouwen woning naar 3 appartementen
oprichten woonboerderij

OLO 3638907
OLO 3640899
OLO 3640101

oprichten woning en maken uitweg
aanpassen voorgevel
oprichten tuinhuis
oprichten woning (tweekapper)

OLO 3604413
OLO 3639307
OLO 3642217
OLO 3525857

wijzigen achtergevel

OLO 3629031

wijzigen kozijnen
maken uitweg
vergroten garage
plaatsen blokhut

2018-X0482
OLO 3647223
OLO 3648075
OLO 3649413

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Korte Beemd 02-05-2018
sectie F nr 1017
Liverdonk L37 02-05-2018
Besselhoeve 03-05-2018
16A

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten open loods en keerwand
OLO 3371545
maken uitweg
verplaatsen erfafscheiding

OLO 3638907
OLO 2730021

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Hemelrijksestraat 88 03-05-2018 oprichten garage

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3448251

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Johannes Vermeerlaan 76 03-05-2018 wijzigen achtergevel

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3629031

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Ingediende evenementenvergunningen (1)

Tap of scan
waar je veilig en gratis
je ﬁets kunt stallen

Locatie:
terrein De Zandbergen,
Stiphoutse bossen
plein Kotterlaan

Datum indiening: Werkomschrijving:
24-04-2018
Regionale Scouting Wedstrijden
(12 t/m 14 april 2019)
28-04-2018
Straatfeest Kotterlaan/Vletstraat
(8 september 2018)
motorcrossterrein
30-04-2018
Jubileumevent MAC De Helm
Hoogeind
(11 juli 2018)
Wederhof/Frieslandpad 25-04-2018
Rijpelberg Live (7 en 8 juli 2018)
Pastoor Vissersstraat
24-04-2018
Garagesale (27 mei 2018)

Registratienr.:
2018-01711

2018-01714

2018-01725

2018-01738
2018-01653

Verleende evenementenvergunningen (2)
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Korps
Divisie of district

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 15 mei 2018 en 29 mei
2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie.
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587 575
of via gemeente@helmond.nl.

Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Brouwhuis, Peeleik
01-05-2018
Kermis Brouwhuis (5 t/m 8 mei 2018)
Pastoor Vissersstraat
01-05-2018
Garagesale (27 mei 2018)
parkeerterrein
02-05-2018
Gino van Bree Beachvolleybal
VEKA Sportcentrum, Deltaweg 201
(30 juni en 1 juli 2018)

• 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

2018-01433

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. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

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

Registratienr.:
2018-01394
2018-01653

9 mei 2018

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere
woensdag 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

