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Bestel vanaf nu heerlijke cocktails en gin & tonics van Bobby’s Bar. F | Bobby’s Bar.

Helmond
Samenwerking tussen Bobby’s
Bar en Restaurant De Rozario:
verse cocktails, gin & tonic én
bijpassende hapjes op sterrenniveau bij je thuisbezorgd!
Verse cocktails, gin & tonics, speciaalbieren, wijnen, champagne,
sangria én unieke hapjes van
sterrenrestaurant De Rozario gewoon thuisbezorgd! Cocktailbar
Bobby’s Bar en Restaurant De
Rozario, beide gevestigd op de
Steenweg in Helmond, bundelen
hun krachten in deze moeilijke

13
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Helmond is geheel gratis beste cocktails en gin & tonics.
Bestel vanaf nu heerlijke cock- en is gestart in het paasweekend. Ons gepassioneerd barpersoneel
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!
tails en gin & tonics van Bobby’s Reguliere bezorging vindt plaats is goed getraind en opgeleid. Ze
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Men kan bestellen via de speciale webshop die te vinden is via Bezorgdagen zijn vrijdag, zater- verandert elk seizoen en het
dag, zondag en maandag dage- bevat ook heerlijke hapjes om
www.bobbys-bar.nl
je drankje mee te begeleiden. altijd in het centrum van een
lijks van 12:00 tot 23:00.
Bestellen kan ook via What- Bestellen via de webshop kan Bobby’s Bar is een hippe en ge- bruisende stad en altijd met een
sapp: 0657479922 of via info@ vanaf nu. De speciale Bobby’s zellige bar waar je heerlijk kunt gezellig terrasje. Bobby’s Bar is
bobbys-bar.nl.
De bestelling cocktailbus is later ook in te hu- ontspannen met je vrienden, fa- zeven dagen per week geopend
wordt daarna gebracht door de ren voor festivals, feesten en eve- milie of collega’s. Momenteel zijn en biedt ook verschillende proeer vijf vaste locaties in Brabant, verijen en workshops. s
omgebouwde en opvallende nementen.
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Keepin’ it real
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Chiefrocker Busy Bee, Coke La Rock en Jazzy Jay tijdens Urban Matterz
Helmond
Drie HipHop legendes voor een
exclusieve, unieke en eenmalige
HipHop Jam in de Oldschool
traditie. Uit de tijd dat hipHop
beats nog niet bestonden en
samplers nog moesten worden
uitgevonden. Allemaal op hun
eigen manier verantwoordelijk
voor de populariteit van HipHop anno nu. Zij waren erbij
toen HipHop begon en zij zijn
erbij op zaterdag 26 september
in De Cacaofabriek Helmond
tijdens het UrbanMatterz Oldschool HipHop Concert!
Support de Oldschool en stel je
ticket veilig!
De ticketsale start binnenkort. In de presale zijn deze
verkrijgbaar voor 35 euro.
Houd de socials van UrbanMatterz in de gaten voor de laatste
updates!
Chiefrocker Busy Bee
Voor het grote publiek bekend
van de Wildstyle Soundtrack en
albums als “Running Thangs” en
“Thank God for Busy Bee.” Begonnen als DJ/EMCEE, maakte
hij naam als de allereerste battlerapper. Nog even energiek als
“back in the days.” Een cultureel
icoon, nog steeds relevant voor
en actief binnen de HipHop.
Speciaal voor deze show neemt
hij “The miracle Drummer” mee.
Jazzy Jay
Doorgaans in één adem genoemd met HipHop DJ foun-

ders: Dj Kool Herc en Afrika
Bambaataa waarmee hij (samen
met zijn neef Kool DJ Red Alert)
onderdeel uitmaakte van de
Universal Zulu Nation. Begonnen als dancer en technicus van
Bambaataa, ontwikkelde hij zich
als producer. Hij was betrokken
bij producties voor Planet Rock
(Afrika Bambaataa), It’s Yours (T
LA ROCK) en later voor groepen
als Diamond D, Fat Joe, Brand
Nubian en A Tribe Called Quest.
Met Rick Rubin stond hij aan de
basis van Def Jam.

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en
Mandy Meeuwsen.

terz in de gaten voor de laatste
ontwikkelingen.

commodatie en vliegtickets zijn
immers al in 2019 geboekt.

De huidige maatregelen van de
overheid verbieden alle evenementen tot 1 juni. UrbanMatterz vindt pas ver na deze datum
plaats en daarom zal de organisatie onveranderd doorgaan,
met alle voorbereidingen voor de
editie 2020. De artiesten, hun ac-

UrbanMatterz houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten en zal
het advies van de overheid volgen.
De organisatie kijkt echter
met een positieve blik vooruit en
gaat ervan uit dat UrbanMatterz
op zaterdag 26 september doorgaat! s

Woningcorporatie vormt vangnet voor oudere en kwetsbare huurders
Helmond

WoCom komt huurders die
door het coronavirus financieel in de knel komen tegemoet.
In deze onzekere tijd, met alle
maatregelen die gelden, is de
woningcorporatie zich bewust
van haar maatschappelijk rol.
Dit vertaalt ze onder andere in
het aanpassen van de betalingsregels. Huurders die door het
coronavirus hun huur niet of
niet helemaal kunnen betalen,
worden geholpen.
De impact van de coronacrisis is
groot. Het kan zijn dat het inkomen van huurders helemaal of
deels in gevaar komt. Doordat
het werk wegvalt of als er sprake
is van arbeidstijdsverkorting. Dit
geldt ook voor de ZZP’ers waarvoor het niet langer mogelijk is
om hun werk voort te zetten. De
overheid zet een groot pakket
aan maatregelen in om de economische gevolgen voor deze
mensen te beperken. Ondanks

Uitstel van betaling of regeling
De woningcorporatie onderkent
de bijzondere, kwetsbare positie
van deze groep huurders. ,,We
willen voor hen een vangnet vormen en zoeken per huurder naar
een passende oplossing”, zegt
Mirjam Kräwinkel. ,,Misschien
helpt een betalingsregeling of
een uitgestelde huurverplichting
de huurder door deze moeilijke
periode te komen.” Normaal
gesproken gaat woCom ook in
gesprek met huurders die betalingsproblemen hebben. ,,Maar
nu zal dat aantal dus waarschijnlijk veel groter zijn”, verwacht de
directeur-bestuurder. De corporatie roept huurders op om snel
aan de bel te trekken als het betalen van de huur een probleem
wordt. Hiervoor kunnen zij bellen op 0493-497666.
Geen huisuitzettingen
Wat er ook gebeurt: huurders

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

Huurachterstand in coronacrisis? WoCom helpt!
deze maatregelen kunnen huurders tijdelijk of langer in de knel
komen.

HELMOND
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond

Coke La Rock
HipHop’s First MC. Als sidekick
van DJ Kool Herc, heeft hij de rol
van EMCEE uitgevonden. Met
eenvoudige maar iconisch teksten als “You rock and you don’t
stop” en “Hotel, motel, you don’t
tell, we won’t tell,” creëerde hij
de eerste stukjes DNA voor wat
niet veel later zou uitgroeien tot
Rapping zoals we dat nu kennen.
Genoeg reden om hem toe te
voegen aan de historisch line-up
van HipHop grootheden.
More to Come
Naast Busy Bee, Jazzy Jay en
Coke La Rock, zullen op zaterdag 26 september ook andere
HipHop grootheden het podium van UrbanMatterz betreden. Een aantal namen die al
lang én veelvuldig op wensenlijstjes voorbij komen van de
echte Oldskool HipHop liefhebbers in binnen-en buitenland.
Deze namen worden de komende maanden bekend gemaakt.
Houd de socials van UrbanMat-
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hoeven zich geen zorgen te maken dat ze hun huis uit moeten.
De woningcorporatie doet géén
huisuitzettingen zolang de coronacrisis voortduurt. Behalve
als er ook sprake is van criminele
activiteiten of ernstige overlast.
Wanneer huurachterstand ontstaat, gaat woCom in gesprek
met de huurder. Door snel en
persoonlijk contact namen huurachterstanden en uitzettingen
als gevolg daarvan gelukkig al
elk jaar af.
Bellen naar oudere huurders
De woningcorporatie wil er juist
nu extra voor de samenleving
zijn. “Zo bellen we oudere en
kwetsbare huurders. Gewoon
om te vragen hoe het met ze
gaat. En of wij, als woCom, iets
kunnen betekenen.” Daarnaast
ondersteunt de corporatie lokale
initiatieven die mensen en diensten met elkaar verbinden. s

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Preventieve bestrijding
van de eikenprocessierups
In april spuiten we de eikenbomen in
met een biologisch middel. Om zoveel
mogelijk te voorkomen dat rupsen zich
ontwikkelen.

Milieustraat Helmond:
alleen bezoeken op afspraak

Grijs/Kroon: K=15

Vanaf dinsdag 14 april kunt u alleen nog een bezoek brengen aan de milieustraat door
vooraf een afspraak in te plannen via het digitale afsprakensysteem van gemeente
Helmond. De gemeente wil met deze maatregel het aantal bezoekers zo goed mogelijk
proberen te spreiden over de dag. Zo blijft de milieustraat toegankelijk voor de inwoners
voor wie het echt noodzakelijk is.
Afspraak maken voor de milieustraat
Kunt u uw bezoek aan de milieustraat echt niet uitstellen? Dan kunt u een afspraak
maken via www.helmond.nl/afspraak. Na het maken van de afspraak ontvangt u een
bevestiging via de mail. Het is belangrijk dat u de bevestigingsmail via uw telefoon of
uitgeprint laat zien aan de medewerker bij de ingang van de milieustraat. Heeft u nog
vragen over het maken van een afspraak neem dan op werkdagen contact op het Klant
Contact Centrum van de gemeente via 14 0492.

APRIL

De preventieve bestrijding voeren we voornamelijk ’s avonds en ’s nachts uit.
Maar dit jaar ook overdag.
Voor een goede preventieve
bestrijding moeten de
omstandigheden optimaal zijn:

• de bomen mogen nog
niet te veel blad hebben

• de rupsen moeten al actief zijn

N
O

W

• het moet buiten
windstil & droog zijn

Z

Vanwege de
voorwaarden zijn de
bestrijdingsdata pas
kort van tevoren
bekend.

Benieuwd waar en
wanneer we de preventieve
bestrijding uitvoeren?
Houd dan
www.helmond.nl/rupsen
in de gaten.

Enquête effecten van coronacrisis voor
ondernemers
Het coronavirus raakt niet alleen de gezondheid en het welzijn van inwoners.
De ingestelde maatregelen om het virus te bestrijden hebben ook ingrijpende gevolgen
voor vele ondernemers.
Hoe raakt de coronacrisis uw onderneming?
De gemeente Helmond en verschillende belangenverenigingen zien in dat de nog
lopende crisis grote effecten gaat hebben op de economie, ook in onze stad. Bedrijven en
ondernemers zijn belangrijk voor onze stad. Bent u ondernemer? Dan kunt u delen hoe
de crisis uw onderneming raakt via www.helmond.nl/vragenlijst. Uw gegevens worden
anoniem verwerkt.
Wat doen we met de resultaten?
Zowel de rijksoverheid als de gemeente Helmond hebben al maatregelen genomen om
ondernemers te ondersteunen. Via de enquête wil de gemeente weten of de maatregelen
toereikend zijn of dat er nog andere zaken nodig zijn.

• 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
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Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Vergaderingen
welstandscommissie

Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Markt 213
17-04-2020
29-05-2020
Vervangen markiezen
OLO 4987339

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 28 april 2020 en 12 mei
2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de
welstandsvergadering te vinden op internet.
Kijkt u hiervoor 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 online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
07-04-2020 bouwen van een bouwwerk
OLO 4111233
en realiseren van een scherm

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag.
Voor de volledige publicatie van de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u
kijken op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx.

Hillendonk 7A
Marktstraat 3A-3
Houtsestraat 56
Karpaten 47
IJsselplein 20

Zienswijzen
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen
te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer
14 0492).

Datum indiening:
03-04-2020
03-04-2020
07-04-2020
07-04-2020
07-04-2020
18-02-2020
10-04-2020
10-04-2020
12-04-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
realiseren van een mezzanine in hal 1 OLO 5070295
verbouwing woonhuis
OLO 5070789
aanvraag aanbouw bijkeuken
OLO 5076391
verbouwen van 1 winkel met 3
OLO 5076651
bovenwoningen naar 10 appartementen
oprichten woning
OLO 5078181
aanpassen brandcompartimentering 2020-X0216
oprichten carport
OLO 5086591
plaatsen overkapping
OLO 5087389
plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5088437

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Scheepsboulevard 3 20-12-2019
Scheepsboulevard 5
Drie Eikenbeemden 5
14-02-2020
Burgemeester van Houtlaan
4-02-2020
142-144

Projectomschrijving:
oprichten bedrijfspand

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4849601

oprichten woning en maken uitweg OLO 4815795
herontwikkeling kantoorpand naar OLO 4946415
1 app. en studio’s

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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Hoofdstraat 171 t/m
06-04-2020
249 oneven
Houtvonkenstraat 2 t/m
07-04-2020
20 even
Hazelaar 22
07-04-2020
Ameidewal 3B-3 /
08-04-2020
Markt 56-58-60
Suikeresdoorn 1
08-04-2020
Wethouder van
08-04-2020
Wellaan 103
Veestraat 32 - 32A - 32B
09-04-2020
Zonnedauwsingel 2
09-04-2020
Prof. Zeemandreef 1
09-04-2020
Walenburgweide 8
09-04-2020
Mierloseweg 2D 09-04-2020
Mierloseweg 2D 2E 2F 2G 2H
Damhertlaan 64
09-04-2020
Beugelsplein 3 12-04-2020
Beugelsplein 3, 3A, 3B en 3C

Projectomschrijving:
oprichten 40 appartementen
( voorstadhalte)
oprichten 10 woningen
(voorstadhalte)
Kappen boom
plaatsen installaties op dak

Locatie:
Deltaweg 201

Datum indiening:
08-04-2020

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4704331
OLO 4704047
OLO 4986055
OLO 4875151

aanvraag 2e inrit/uitweg
plaatsen carport

OLO 4973939
OLO 5038373

verbouwen winkelpand
vergroten woning
vergroten woning
plaatsen overkapping
transformatie kantoorpand naar
5 appartementen
oprichten woning
transformatie horecapand in
4 appartementen

OLO 4914651
OLO 4958239
OLO 5004617
OLO 4997927
OLO 4771299

Werkomschrijving:
Gino van Bree Beachvolleybal
(27 en 28 juni 2020)

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca:

Locatie:
Markt 213

Omschrijving:
drank- en horecavergunning

Registratienr./
Datum verzending:
34238193/
07-04-2020

Meer informatie
U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen,
via tel. (0492) 58 7627 of gemeente@helmond.nl.

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse
kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend
dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd
uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
Naam

Adres

Spring, De Beemd (BSO)

Wilgehoutstraat 6
Helmond

LKR-nummer Datum
verwijdering
201654933 09-04-2020

Reden
verwijdering
sluiting locatie

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 enz.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Basher Omer Hewarshek
Willems, Z.L.
Coolen, P.J.A.

Geboortedatum
02-03-1988
20-04-1991
17-05-1982

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, 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. Neemt u 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.

OLO 4890557
OLO 4755309

• 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

Registratienr.:
2020-00564

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.

Restaurant De Rozario

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Gerstdijk 19
Spaanseweg 9
Prins Clausplein 17
Kortenaerstraat 31-41

Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een
afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Ingediende evenementenvergunningen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag,
(provincie Noord-Brabant) (1)
Projectlocatie:
Helmondsingel 221

5

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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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 enz.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Boetzkes, P.J.M.
Tinkelenberg, R.F.

Geboortedatum
31-08-1954
30-09-1956

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Naast de aanwezige laadpaal bij de reeds aangewezen parkeerplaats voor het laden van
elektrische auto’s, een tweede parkeerplaats aan te wijzen als parkeergelegenheid bestemd
voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord model E04
van Bijlage 1 van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende
locatie: Hamerhoeve.
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 één dag na publicatie van dit besluit. 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. U kunt uw
bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die
een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang,
ook 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 ver-zoek wordt griffierecht geheven.
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op
afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten
in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact
opnemen met dhr. H. Raijmakers, tel. 14 0492.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning
“transformatie Stationsplein 9 naar 93 appartementen”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 6 april 2020 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 61 dB ten
gevolge van de Kasteel-Traverse, maximaal 58 dB ten gevolge van het Stationsplein, maximaal
50 dB ten gevolge van de Stationsstraat en maximaal 68 dB ten gevolge van de spoorweg
Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning
“93 appartementen Stationsplein 9”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 16 april 2020
gedurende zes weken (t/m 27 mei 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35.
Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt
uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.
Beroep
Tegen het besluit kan met ingang van 17 april 2020 gedurende zes weken schriftelijk beroep
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: 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 ook een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.
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Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Kennisgeving wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op
basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor
Ekoplaza, Kromme Steenweg 37 te Helmond.
Het betreft maatwerkvoorschriften om gedurende 24 uur per dag de genoemde winkel te
bevoorraden.
Bezwaar maken
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (7 april 2020) kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan
burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus
950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen.
Kijk hiervoor op www.helmond.nl/bezwaar, of neem contact op met het Klant Contact
Centrum via tel. 14 0492.
Voorlopige voorziening
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij
gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen
over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout - Rootakkers
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan Stiphout - Rootakkers met ingang van 17 april 2020 gedurende
zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 50
grondgebonden woningen mogelijk.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP180053-1000.
Vanaf 18 maart zijn er in verband met het coronavirus een aantal wijzigingen in de
dienstverlening. Voor u en onze veiligheid volgt de gemeente de RIVM-richtlijnen op in strijd
tegen corona. De gemeente adviseert u daarom dit ontwerpbestemmingsplan digitaal in te
zien. Wanneer u toch graag de papieren versie wilt raadplegen, neem dan contact op met de
Stadswinkel. U kunt hiervoor bellen naar 14 0492.
De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de
gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Stiphout - Rootakkers. Mondelinge zienswijzen
kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden
gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 70 2602.

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

16 april 2020

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.

• 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
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Start glasvezel campagne in Helmond-West
wordt ook hier het glasvezelnetwerk aangelegd. De komende
dagen ligt bij alle huishoudens in
Helmond-West een informatiebrief in de brievenbus.

Helmond
Kinderen die op afstand les
krijgen, alleenstaande ouderen
waar met behulp van sensoren
een oogje in het zeil wordt gehouden, en mensen die via videobellen met elkaar in contact
blijven. De corona-crisis maakt
nog eens extra duidelijk hoe belangrijk een digitale verbinding
is. Hoewel de wereld af en toe
stil lijkt te staan, gaan we verder deze digitale verbindingen
te verbeteren in onze stad.
Gemeente Helmond wil dat alle
inwoners gebruik kunnen maken van snel, stabiel en veilig internet tegen betaalbare prijzen.
Daarom heeft de gemeente in
2018 Glasvezel Helmond BV
opgericht. Het aanleggen van
glasvezel tijdens de coronacrisis

Wijkhuis de Westwijzer. F | Glasvezel Helmond

is aangewezen als vitale dienst.
Daarom mag ons werk doorgaan.

Start in Helmond-West
Glasvezel Helmond B.V. gaat van
start in een nieuwe wijk. Deze

keer is Helmond-West aan de
beurt! Als minimaal 25% van de
inwoners van de wijk meedoet,

Informatievoorziening
Vanwege de corona-crisis moet
de communicatie naar inwoners
wat aan worden gepast. De gebruikelijke informatieavonden
in het wijkhuis kunnen bijvoorbeeld niet doorgaan. Hier worden alternatieven voor gezocht.
Glasvezel Helmond B.V. zal in ieder geval flink inzetten op online
communicatie, maar verliest ook
de groepen die dit niet zo makkelijk vinden niet uit het oog. We
gaan er in ieder geval alles aan
doen om de inwoners van Helmond-West te informeren, ook
in deze tijd! Meer weten? Kijk op
www.glasvezelhelmond.nl, bel
0492 218 920 of mail naar info@
glasvezelhelmond.nl s

✓STEUN DE LOKALE ONDERNEMER
n
Nº 1

AUTOWASSTRAAT
Volautomatische soft touch autowasstraat

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

PITSTOP SHOP

NIEUW

Drinks, snacks, car care products, air fresheners 24/7

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

Grand Prix Carwash Helmond B.V.
Churchilllaan 48, 5705 BK Helmond
Tel. 0492-555613
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ere-leden die er niet meer zijn, om
ook hun partner en familie te steunen. Ik word van zoiets helemaal
warm. Ook zit er een waardebon
verbonden aan de brief om na de
Corona crisis een hapje te komen
eten bij Delifrance Helmond in de
Elzas passage Ik vind dit dus echt
geweldig.
Wat een top initiatief. Natuurlijk
heb ik naderhand wat speurwerk
verricht en hoorde ik dat het geheel
gesponsord is door de Sligro Helmond en Delifrance.

vertelt…

Ontelbare mooie dingen
is en van JO19-1. Hij is al 45 jaar lid
en zijn cluppie is zijn alles. Hij mist
ze enorm, hij mist de clubavonden, waar getoept wordt, hij mist
het lopen langs het veld. Hij mist
de spanning van de competitie,
hij mist de derde helft. Maar het
meest mist hij zijn voetbalfamilie,
de mensen, het praatje, het lachen,
de lol, en natuurlijk het biertje.
Hij komt eigenlijk nergens nu en
klust volop in en rond het huis wil
geen risico lopen. Hij is 72 jaar, erg
voorzichtig en zuinig op zichzelf.
En dan staat daar ineens de RoodWit paashaas vur de deur met een
enorme mooie verassing.

Soms val ik stil van alle berichten
rondom Corona. Soms ben ik zelf
ongerust. Soms ben ik vol ongeloof. Soms maak ik me zorgen,
maar soms ben ik hartstikke verrast. En dat was afgelopen zaterdag. Ik schets efkus de situatie vur
jullie.
Bij ons thuis was ieder zijn eigen
ding aan het doen toen de bel
ging. Menne André zat het dichtste
bij, maar doet gewoon niet open.
Ik spurt, mopperend dat hij niet
open doet naar de gang, André
roept nog “dat is toch vur jou.” Ik
doe de deur open, sta een kei grote
paashaas vur de deur mee unne
big smile. In een rood-wit outfitje.
Ik wist gelijk dat het niet vur men
was maar vur André. Ik roep: “het
is toch echt vur jou hoor, kom mar
is kijken.”

Een enorme zak met chocolade
bracht hij mee, een heerlijke fles
wijn en dan het mooiste, een brief.
Het is een hart onder de riem in
deze tijd en niet alleen voor André,
maar voor alle 70+ leden van de
club zo vertelde ze.

Hij geleuft het nog niet, maar komt
toch kijken. En ja hoor: hij herkent
de paashaas en zijn begeleiding.
Ze komen van zijn cluppie, voetbal
vereniging Rood-Wit’62, waar André grensrechter is van het 1e elftal

Ze willen op deze manier laten
weten dat er aan de leden gedacht
wordt en dat de club willen steunen waar nodig. Er staat een tele-

Uhhh...
dze...
bluhh...

Scheve mond?

Uhhh...
dze...
bluhh...

Ik wil hun een hele grote veer geven, geweldig want ook deze bedrijven hebben het niet makkelijk
in deze tijd en dan moete dit toch
maar willen doen. In deze verdrietige tijd gebeuren dus tegelijk ontelbare mooie dingen. Deze crisis
haalt ook het beste naar boven bij
de mensen. Dat blijkt hier maar
weer, nogmaals bedankt RoodWit super vonden wij het.
Wat ik nog mee wil geven: blijf zoveel mogelijk thuis.
Pas goed op elkaar, ben lief voor
elkaar.
foonnummer op dat je kan bellen
als je hulp nodig hebt, een boodschap of een ander klusje schroom
niet en bel, ze zullen voor je klaar
staan, André wordt er stil van.

Uhhh...
dze...
bluhh...

Verwarde spraak?

Lamme arm?

hartstichting.nl

Samen Sterk voor
het Elkerliek?
Word Vriend!
Wat een overweldigende hoeveelheid reacties, acties en mooie
gebaren krijgt het Elkerliek in deze
crisistijd.
Van paaseitjes en bloemen voor het voltallige personeel tot t-shirts en petjes.
Van gratis frietjes en fruit voor alle medewerkers tot handcrème. Dan zijn er
nog waterflesjes, blikjes pepermuntjes
en niet te vergeten de crowdfundingactie die is opgezet om alle medewerkers na
afloop van deze ingrijpende periode een
dinerbon van een Helmonds’ restaurant
te geven, voor een welverdiend avondje
uit (https://www.geef.nl/nl/actie/
voor-de-toppers-van-het-elkerliek/
donateurs). Nog niet genoemd zijn alle
spandoeken en kindertekeningen die bij
het Elkerliek bezorgd worden. Zoals gezegd: overweldigend, zoveel steunbetuigingen.

Zelf zorgt het Elkerliek voor een leuke
Helmondse traktatie voor alle medewerkers van de drie ziekenhuizen in resp.
Assen, Zwolle en Scheemda die ons uit de
brand geholpen hebben door de verpleging van een flink aantal coronapatiënten
uit Helmond over te nemen. Deze traktatie komt tot stand met de hulp van WC
Vondellaan, Wijkmanagement Helmond
en CDA Helmond.
Wilt u iets doen voor de patiënten en/of
medewerkers van het Elkerliek, nu en ook
na het coronatijdperk? Word dan Vriend
van het Elkerliek. Met uw bijdrage realiseren we wensen van verpleegkundigen
en artsen, wensen die de patiënt ten goede komen. Nu én straks.

Mede mogelijk
gemaakt door:

Hoe mooi is dat, ik hoor dat er 23
leden die ouder zijn dan 70 op deze
manier een bezoekje hebben gehad
van de paashaas, maar ook zijn
ze bij de familie geweest van drie

Tot volgende week en houd afstand.
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Dilemma 24:

moeizame scheiding
Helmond
Elke twee weken wordt er in
Weekkrant de Loop een echtscheidingsdilemma met u gedeeld. Hierop kunnen de lezers
een reactie of advies geven.
Om uw geheugen op te frissen,
wordt het eerste dilemma hieronder nog een keer beschreven
met enkele reacties van de lezers:
“Ik ben moeder van 3 kinderen
van 4,6 en 7. Twee jaar geleden
zijn hun vader en ik uit elkaar
gegaan. En dat is lastig verlopen. Er was veel ruzie (gelukkig
niet met de kinderen erbij) en
hij verweet mij dat ik de kinderen bij hem weg wilde houden.
Gelukkig is het de laatste tijd
rustiger. Sinds onze scheiding
woont mijn ex bij zijn ouders.
Die zijn al aardig op leeftijd. Als
de kinderen het weekend bij
hem zijn, zijn ze dus ook bij zijn
ouders. Nu is in het gezin van
het vriendje van onze zoon van
zes corona geconstateerd. De
kinderen hebben nog samen gespeeld. Weliswaar buiten, maar
toch samen gespeeld. Moet ik
de kinderen nu wel naar hun
vader laten gaan? Voor opa en
oma is het risico dan wel groot.
Ik vind eigenlijk dat dat niet
kan, maar ben bang dat mijn ex
denkt dat ik de kinderen weer
bij hem weg wil houden. Hoe
pak ik dat aan?”

Reactie 1
Beste moeder,
Ik snap dat u in een lastig parket
verkeerd. Toch wil ik u adviseren om uw kinderen bij u thuis
te houden, omdat er dus een
kans bestaat dat uw kind een
drager is van het coronavirus.
Ik snap dat u bang bent voor de
reactie van uw man, maar het
belangrijkste is de gezondheid
van de mensen om u en hem
heen. Hij zal zelf zijn ouders ook

niet in gevaar willen brengen,
net zoals u dit niet wilt. Leg de
situatie duidelijk uit en probeer
dit rustig te bespreken, dan kan
hij alleen maar begrip hebben
voor uw keuze.

Reactie 2
Beste moeder,
Ik begrijp dat u deze vraag stelt,
maar u geeft zelf al het antwoord. Met de corona situatie
kan en mag je geen enkel risico
nemen. Wat uw ex zou kunnen
denken, is iets van hem. U kunt
hem laten weten wat uw inzicht
is in deze. En u kunt met uw kinderen, heus wel uitleggen dat zij
niet naar papa kunnen. Dit op
een heel eenvoudige, voor een
kind begrijpbare manier zonder
in details te treden. Dat het nu
eenmaal moet om nu thuis te
blijven. Het is belangrijk dat u
nu de situatie waar we allen inzitten, voorop laat gaan i.p.v. wat
een ex-partner zou denken. Stel
u krachtig op in deze. Het is veel
erger als het virus verspreidt zou
worden. Ook kinderen zijn niet
geheel 100% gevrijwaard van dit
virus. Ik wens u sterkte en kracht.

Reactie 3
Beste moeder,
Als het goed is, heeft de vader
van de kinderen ook al bedacht
dat het geen goed idee is de
kinderen bij zijn ouders thuis
te ontvangen. Misschien kun
je hem aanbieden dat hij ze bij
jou thuis of op een speelveldje
kan zien. Je maakt dan ook direct duidelijk dat het je er niet
om gaat om de kinderen bij
hem weg te houden, maar dat
het met bezorgdheid om zijn
ouders te maken heeft. Of misschien heeft hij zelf al iets bedacht. Ga het gesprek met hem
aan en ben duidelijk in wat wel
en niet kan, want Corona is niet
iets om mee te soebatten.

Dilemma 25: spanningen
thuis
Ik ben een meisje van 15 jaar
oud en woon met mijn ouders
en broertjes in Helmond. Sinds
de coronacrisis zijn wij, mijn
ouders en mijn broertjes en ik,
de hele dag thuis. Mijn huiswerk heb ik snel af, en dat is
ook bij mijn broertjes. Daarna
vervelen we ons, want we mogen niet naar vrienden en ook
niet te lang op onze telefoon.
Mijn ouders moeten de hele
dag werken en hebben weinig
tijd voor ons. Bovendien zijn
ze super geïrriteerd. Ze maken
heel veel ruzie met elkaar. Ze
verwijten elkaar dat de ander
iets met ons moet doen, zodat
ze zelf kunnen doorwerken.
Maar dat doen ze allebei. En ’s
avonds maken ze nog steeds
heel veel ruzie. Het is echt niet
gezellig thuis, ik ben bang dat ze
straks gaan scheiden. Wat kunnen mijn broertjes en ik doen,
want we willen echt niet dat ze
uit elkaar gaan?
Wilt u reageren op dit dilemma,
of wilt u zelf een dilemma inbrengen? Mail naar
duurzaamouderschap@
levgroep.nl, o.v.v. dilemma 25 en
mogelijk wordt uw reactie over
twee weken geplaatst. s

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL
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Milieustraat Helmond:
alleen bezoeken
op afspraak
Helmond
Vanaf dinsdag 14 april kunt u
alleen nog een bezoek brengen
aan de milieustraat door vooraf
een afspraak in te plannen via
het digitale afsprakensysteem
van gemeente Helmond. Gezien
de aanhoudende drukte bij de
milieustraat sinds de heropening, wil de gemeente met deze
maatregel het aantal bezoekers
zo goed mogelijk proberen te
spreiden over de dag. Zo blijft
de milieustraat toegankelijk
voor de inwoners voor wie het
echt noodzakelijk is.
Afspraak maken voor de milieustraat
Kunt u uw bezoek aan de milieustraat echt niet uitstellen?
Dan kunt u een afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. U kiest bij het maken van
de afspraak voor een bepaald
tijdsblok. Na het maken van de
afspraak ontvangt u een bevestiging via de mail. Het is belangrijk
dat u de bevestiging via uw telefoon of uitgeprint laat zien aan
de medewerker bij de ingang van
de milieustraat. Heeft u nog vragen over het maken van een afspraak neem dan op werkdagen
contact op het Klant Contact
Centrum van de gemeente via 14
0492.
Richtlijnen voor een bezoek aan
de milieustraat
De volgende richtlijnen voor
een bezoek aan de milieustraat
gelden tenminste tot en met 28
april:
Maximaal 1 persoon per voertuig.
Als bezoeker moet u zelf in staat
zijn om het afval uit uw auto, bus
of aanhanger te lossen. Kom u
met meer personen per voertuig,

dan wordt de toegang tot de milieustraat geweigerd;
Maximaal zes voertuigen tegelijkertijd op het terrein van de milieustraat;
Houdt altijd minstens 1,5 meter
afstand van medebezoekers en
de medewerkers;
Gratis afvalstromen, zoals oud
papier, glas en textiel, worden geweigerd. Voor deze afvalstromen
zijn er verschillende inzamelvoorzieningen aanwezig middels huis-aan-huisinzameling of
boven- en ondergrondse containers op verschillende plekken in
de wijken. Ga naar het kaartje in
De AfvalApp voor een locatie bij
u in de buurt;
Probeer zoveel mogelijk te betalen via een contactloze pinbetaling en
Blijf in de wachtrij in uw auto of
bus zitten.
Ook zijn er beveiligers aanwezig
op en rond de milieustraat om
toe te zien op de naleving van
bovengenoemde richtlijnen en
verkeersregelaars die helpen bij
het reguleren van de verkeersstroom bij de milieustraat.
Openingstijden milieustraat
De Milieustraat (Gerstdijk 1, 5704
RG Helmond) is van maandag
t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
geopend en op zaterdag van 8.30
tot 16.00 uur. Let op: op Tweede
Paasdag (maandag 13 april) is de
milieustraat gesloten. Tijdens de
openingstijden is de milieustraat
bereikbaar via tel. (0492) 47 52 93.
Kijk voor meer informatie over
de afvalstromen en tarieven op
www.helmond.nl/milieustraat.
Op de hoogte blijven?
Op www.helmond.nl/afvalinzameling leest u de meest actuele
informatie rondom de afvalinzameling in Helmond. s

OPENINGSTIJDEN:
ma-za. 8:00 - 18:00 uur, zo. 12:00-17:00 uur

A.S. ZONDAG
OPEN DAG

ELKE KLANT EEN GRATIS PLANT!

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

WIJ HANTEREN HIERBIJ DE REGELS VAN HET RIVM

GERANIUMS
hang & staande

per stuk (vaste lage prijs)

€

0.95

Grootste assortiment uit de regio

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M
Rood: C=0 /
Goud: C=0 /
Zwart: C=0 /
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ADVENTURE STORE HELPT JE DE CORONA TIJD DOOR!

OP REIS
IN JE
EIGEN TUIN
(BIJ ONS KUN JE
CORONA VEILIG WINKELEN)
ZWEMMEN IN JE
EIGEN ZWEMBAD?
OOK 15% KORTING
OP DE WEBSHOP

TE VEEL BINNEN
ZITTEN?
GA WANDELEN

GEWOON NIETS
DOEN?
GA LEKKER
LUIEREN IN JE
HANGMAT

AVONTUURLIJK SLAPEN?

GA KAMPEREN IN JE TUIN

(BIJ ONS KUN JE CORONA VEILIG WINKELEN)

ON- EN
OFFLINE
EN MET

15%
KORTING*

KUNNEN WE NIET
UIT ETEN?
GA LEKKER THUIS
BARBECUEEN

de loop weekkrant HELMOND

IS DE SPORTSCHOOL DICHT?
GA THUIS
FITNESSEN

ON- EN OFFLINE EN MET 15% KORTING*
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 april 2020 en zolang de voorraad strekt.

Ook al zijn we nu dan aan huis gebonden,
dat betekent nog niet dat we binnen 4 muren hoeven te blijven. Verleg je grenzen,
stap uit je comfort zone en zoek vooral
naar de mogelijkheden die er nog wél zijn!
De maand april is bij uitstek de periode
waarin we ontwaken uit onze winterslaap
en naar buiten willen, festivals bezoeken,
voorjaarsvakantie in binnen- of buitenland. Wellicht had je al een reis geboekt of

Kort gezegd: BLIJF GOED BEZIG!

ADVENTURE
STORE
O F F I C I E E L PARTN E R

HEB JE TEVEEL
ENERGIE?
GA HARDLOPEN

PAK DIE

15%

•
Helmond
Dé outdoor speciaalzaak uit Helmond
staat bekend om zijn uitgebreide collecties, topmerken en deskundigheid. Hier
vind je alles op het gebied van wandelen,
reizen, backpacken, kamperen, biking en
running.
Adventure Store is officieel partner van
Outdoorspecialist.nl

Win het boek!

KORTING

ON- EN OFFLINE

Ze zijn niet voor niets ...
BUITEN GEWOON GOED
door
● Een compleet assortiment van de beste
merken
● Gespecialiseerde medewerkers
● Kwaliteit en service
● Passie voor jouw buitenactiviteiten
● Lokale betrokkenheid
● Innovaties en voorloper in duurzaamheid

4 x per jaar kun je het GRATIS
outdoor lifestyle magazine verkrijgen bij
Adventure Store. In dit magazine word je
compleet geïnformeerd over producten,
merken, nieuws, events, reisverhalen
en achtergrondverhalen betreffende de
outdoorbranche.
•

BUITEN GEWOON GOED
M

A

G

A

Lente.

LET OP DEZE ACTIE IS GELDIG TOT EN MET 28 APRIL a.s.
• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947
• Officieel Partner
Outdoorspecialist.nl

in ieder geval plannen gemaakt nu de dagen langer zijn en de zon zich steeds meer
laat zien. Maar…wij zouden onszelf niet
zijn, wanneer we niet gaan zoeken naar
nieuwe mogelijkheden, naar momenten
sámen met het gezin of in kleine groepjes,
naar activiteiten om onszelf bezig te houden en vooral fit te blijven.

Z

I

N

E

in dit nummer o.a.

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl

WANDEL JE FIT
EN GEZOND
DUURZAAMHEID
TRAILRUNNING

DE OUTDOOR
WAANZIN

Gratis
Dit magazine wordt je

aangeboden door
je outdoorspecialist

HELMOND

van ARE KALVØ

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 28 april 2020 en zolang de voorraad strekt.

Meld je aan op de nieuwsbrief via
www.outdoorspecialist.nl
Je ontvangt dan een bevestiging van je aanmelding.
Stuur deze aanmeldingsbevestiging vervolgens naar
Adventure Store of geef deze persoonlijk af in de winkel.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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Helmond Sport sluit
partnership met Winny
Hoffmann Foundation
Helmond
Helmond Sport en Winny
Hoffmann Foundation gaan
de krachten bundelen. Samen gaan zij kinderen helpen die het in deze tijd extra moeilijk hebben of gaan
krijgen. Winny Hoffmann
Foundation koopt voor hen
50 seizoenkaarten en wordt
daarnaast ook businessclublid. Spelers van Helmond
Sport gaan voor de kinderen
voetbalclinics verzorgen om
samen met plezier te sporten
en kind te kunnen zijn.
Helmond Sport algemeen directeur Leon Vlemmings: “Samen sterk! Dat is waar Winny
Hoffmann Foundation voor

staat en geeft aan waarom
we elkaar gaan helpen. Winny
Hoffmann Foundation streeft
het doel na om kansarme kinderen de mogelijkheid te bieden om te voetballen, muziek
te maken, te schilderen en nog
veel meer dingen te doen die
bij het kind-zijn horen. We zijn
heel erg trots om zo’n mooie
foundation als partner te verbinden aan Heel Helmond
Sport.”

Supportersgroepen
Helmond Sport verlengen
nu al hun seizoenkaart
Helmond
Voetbal is bijzaak, zo hoor je
deze dagen regelmatig. Het coronavirus rakelt op wat in het
leven écht belangrijk is: familie
en vrienden, een goede gezondheid, een stabiel inkomen.

deren. Die gezondheid komt
zaterdagochtend (of middag/
avond) wel weer. En vergeet niet:
na een lange week werken moeten de teugels even kunnen vieren. Want ook dát is gezondheid.
Gevoetbald wordt er inmiddels
echter niet meer. Het coronavi-

Winny Hoffmann: “In Heel
Helmond Sport herken ik
mijn idealen. Met de kracht
van sport, met en voor elkaar
goede initiatieven ontwikkelen en vooral voor anderen is
een pijler in mijn foundation.
Sport is de speelgoedafdeling
van het leven!” s

Jacques Vriens
Cultuurprijs 2020,
#doe mee!
Helmond
Na de succesvolle editie in 2018,
komt de Jacques Vriens cultuurprijs natuurlijk in 2020 weer terug! Deze cultuurprijs, speciaal
voor kinderen en jongeren uit
Helmond, is ontwikkeld om
jong creatief talent in het zonnetje te zetten.
Alle kinderen en jongeren uit
Helmond in de leeftijd van 7
tot 17 jaar kunnen dit jaar weer
meedoen. En dit jaar is er meer
te winnen dan ooit! We gaan
namelijk werken met twee categorieën: leerlingen uit het basisonderwijs en leerlingen uit het
voortgezet onderwijs. In beide
categorieën is een publieksprijs
en een juryprijs te winnen. Nòg
meer kans dus om die € 150 en

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
0492-845350
info@adcommunicatie.nl

Daarom is het juist NU de tijd om
achter onze club te gaan staan.
Dat doen alle supportersgroepen daarom gezamenlijk. We
Are Helmond, NSVO, de Supportersvereniging, Helmond Youth
en de AA-side steunen onze bestuurders, spelers, kantoormedewerkers en eenieder die zich
inzet voor de club. We kunnen
én willen het samen doen. Met
supporters, met sponsoren, met
iedereen die Helmond Sport een
warm hart toedraagt.

United we stand, divided we fall.

Van 15 mei tot 31 augustus kunnen foto’s en filmpjes van het
werk ingestuurd worden. Maar
iedereen die zich thuis al aardig
begint te vervelen kan natuurlijk
nu al beginnen!

GOED DRUKWERK

een verloren seizoen – inmiddels
dus letterlijk – richten de zorgen
zich op het komende voetbaljaar. Een seizoen waarin Helmond Sport zich moet herpakken, maar door het coronavirus
maken we nu al een valse start.

Laten we daarom als één deze
crisis overwinnen. Op zo’n manier dat Helmond Sport ook in
het komende seizoen en daarna
een (gezonde) toekomst heeft.
Maar, hoe doen we dat dan?
Zonder resterende wedstrijden,
althans, wellicht wedstrijden
zonder supporters. Daarom hebben we gezamenlijk besloten nu
al onze seizoenskaarten te verlengen. Werk jezelf niet financieel in de problemen, dat sowieso
niet. Maar mocht er ruimte zijn,
dan is dit dé manier om de club
nu meer lucht te geven. Alvast
bedankt voor jullie support!

goedgevulde goodie-bag in de
wacht te slepen!
Natuurlijk vind je op facebook.
com/JVCultuurprijs weer alle
informatie die je nodig hebt om
mee te doen. En check ook vooral even ons nieuwe promofilmpje: https://youtu.be/Wa0MNBWI9og

Ben jij een creatief talent tussen
7 en 17 jaar of ken je iemand die
mee zou kunnen doen? Tip hem
of haar en stuur een inzending
naar: info@cultuur-contact.nl óf
plaats het op eigen social media
met #JVCultuurprijs. s
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Weliswaar een bijzaak, maar
voetbal blijft het behouden
waard. Iets waar je samen met
familie en vrienden dat stabiele
inkomen aan kunt en wílt spen-

rus raast door het land en sloopt
naast mensenlevens ook iedere
vorm van vrijetijdsbesteding.
Onze club lijdt daar onder, net
als haar supporters. Na opnieuw

Een tekening
voor opa

Leon Vlemmings, algemeen directeur van Helmond Sport: “Dit
is zo’n ontzettend gaaf signaal
van onze supporters om nu al
collectief in deze bijzondere tijd
hun seizoenkaarten te verlengen. Een geweldig moment dat
een groot solidariteitsgevoel laat
zien en enorme steun in deze ook
voor ons onzekere tijd.
We zijn een bijzondere club en
stad en zijn onze supporters ontzettend dankbaar.” s
“Hoi, ik ben Olivia en ik ben 8 jaar
oud. Mijn opa woont in de Ameideflat in Helmond. Omdat we nu
op moeten passen dat we elkaar
niet ziek maken in verband met
het Corona virus mogen we niet
bij opa op bezoek komen. En ik
mis hem heel erg.
Daarom zijn we naar opa toe
gegaan en hebben we gevraagd
of opa op het balkon kon komen
staan. Toen heb ik een mooie tekening voor hem gemaakt om
hem op te vrolijken. Opa was
hier heel blij mee en ik was ook
heel blij dat ik opa even vanaf
zijn balkon kon zien.”

week nummer 16 vrijdag 17 april 2020
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Respecteer de regels voor uzelf en voor ons.

Kom gerust

naar onze onderneming.
WIJKMANAGEMENT HELMOND is actief in de wijken:
Dierdonk - Stiphout - Mierlo-Hout - Helmond-Noord
Brouwhuis - Binnenstad Oost - Helmond-West
Helmond-Oost - Oranjebuurt/Warande
Brandevoort - Rijpelberg - Suytkade

Koop Lokaal
nu ook
online!

helmond.
marvelous.nl

STEUN

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DL WK 16
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DE LOKALE ONDERNEMER
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Helmondse ondernemers zetten in op
bezorg- en afhaalservice tijdens Corona crisis
Helmond
Bestel nu heerlijk eten en andere
(streek)producten via helmond.
marvelous.nl/overzicht
Sinds de uitbraak van het Corona-virus is het on-Helmonds
stil op straat. Cafés, restaurants maar ook bijvoorbeeld
kappers zijn gesloten. Ook andere winkeliers merken dat de
mensen thuisblijven en zien
hun omzet teruglopen. Ondernemers zijn noodgedwongen
op zoek naar andere manieren
om geld te verdienen. Zo starten meer ondernemers met een
bezorg- en afhaalservice. Om

ze daarbij te helpen, hebben de
gemeente Helmond, Stichting
bedrijventerreinen Helmond,
Wijkmanagement en Centrummanagement samen met internetonderneming Marvelous de
handen ineen geslagen.
Via het bestelservice platform
van Marvelous kunnen ondernemers snel en veilig een eigen
bestelpagina starten. Het internetbedrijf uit Den Bosch wil
hiermee mkb’ers helpen in deze
periode.
“Voor veel ondernemers was het
voorheen niet direct nodig om
ook een bestel- en bezorgservice
te hebben. Door het Corona-vi-

rus en alle maatregelen die daarmee samenhangen, veranderde
dit. Vanuit Marvelous wilden we
iets doen om de getroffen ondernemers te helpen. Daarom stellen wij belangeloos een bestelservice beschikbaar”, aldus Sven
van Galen.
Inmiddels hebben meerdere zaken uit Helmond zo’n bestelsite
via Marvelous. Zo kun je je favoriete lekkernijen bestellen bij onder andere Lunch- en Leescafé
De Bieb, Tapperij - Restaurant
Schevelingen en Chocolaterie
Boulanger. Ook andere winkeliers bieden online een bezorg-/
afhaalservice aan, zoals Tiendas
Diferentes. Op helmond.mar-

velous.nl/overzicht/ staan alle
deelnemende zaken vermeld.
Alleen samen
“Het aanbod van Marvelous
komt als geroepen”, aldus centrummanager Linda Haverkamp. “Dit biedt ondernemers
de kans om toch nog wat omzet
te draaien en de online zichtbaarheid te vergroten.
Dit geeft hoop in deze crisis maar
ook zeker daarna. Ik wil de inwoners van Helmond oproepen om
snel een kijkje te nemen op de
website en eten of producten te
bestellen bij de lokale ondernemers. Alleen samen kunnen we
de ondernemers helpen!”

Ook een bestelpagina?
Ondernemers uit Helmond kunnen zich nog steeds aanmelden
voor een gratis bestelpagina. Dit
kan eenvoudig via https://helmond.marvelous.nl/. Marvelous
helpt je daarna met het inrichten.
Ondernemersloket
Sinds enkele weken is ook het
ondernemersloket geopend. De
accountmanagers van de gemeente staan klaar om vragen
van ondernemers over de verschillende regelingen te beantwoorden en mee te denken over
oplossingen. Ben jij ondernemer
in Helmond en heb je een vraag?
Ga naar
Helmond.nl/coronavirus. s

Zwaluwlokker
in de Warande
Warande
Op woensdag 8 april is er een
zwaluwenlokker geplaatst bij de
zwaluwentil/insectenhotel in het
Warandepark. Deze lokker dient
ervoor om speciaal huiszwaluwen naar de toren te lokken om

daar hun nest te bouwen. De
lokker werkt op zonne-energie.
Om het kwartier wordt er een
kwetterend geluid (lokroep) uitgezonden.
Deze lokker is geplaatst door Jan
de Leeuw samen met Jan van
Hoek. s

bekijk de video op www.helmondnu.nl
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Wethouder van de Brug:

Samen staan we sterk

B&W AAN HET WOORD
Wethouder Maas:

Onwerkelijke
stilte in de stad

Ongeloof en verbijstering.
Ruim een maand na het uitbreken van de coronacrisis strijden
die gevoelens bij mij nog steeds
om voorrang. We stonden aan
het begin van een fantastisch
cultureel jaar. De Lucas Gasseltentoonstelling in Museum Helmond was na jaren van voorbereiding ein-de-lijk geopend.
Wat waren we daar trots op!
Helmond stond naast wereldsteden als Amsterdam, Sydney
en Sevilla in het rijtje steden
waar de World Press Photo zijn
indringende beelden zou laten
zien. Het evenementenseizoen
stond op het punt van beginnen.
En toen veranderde de wereld.
Het coronavirus raakt ons allemaal. Omdat je zelf ziek bent
(geweest) of iemand kent die
ziek is. Omdat je in de zorg ongelooflijk hard werkt om de zieken
zo goed mogelijk te verzorgen.
Omdat je niet op bezoek kunt
bij opa en oma. Of omdat je in-

komsten ineens zijn weggevallen
en je je afvraagt of je genoeg geld
hebt om de komende periode je
gezin te onderhouden.
Ook de culturele sector in Helmond wordt hard geraakt. Het
Speelhuis, de Cacaofabriek, het
museum, de bibliotheek, het
Kunstkwartier. Allemaal zijn ze
dicht. Evenementen zijn zeker
tot 1 juni afgelast. Veel zzp-ers in
de culturele sector zitten zonder
inkomsten. Met grote gevolgen
voor de levendigheid in de stad.
In de afgelopen weken heb ik
met veel mensen uit de culturele
sector gesproken. Na de eerste
schrik proberen ze er het beste
van te maken. Het Kunstkwartier
geeft bijvoorbeeld online lessen
en de Lucas Gasseltentoonstelling is digitaal te bewonderen.
Het is niet ideaal, maar het is beter dan niets. Vanuit de gemeente ondersteunen we dat waar
we kunnen. Bijvoorbeeld door
leges voor evenementen die niet
doorgaan terug te betalen. Zzp-

Reageren op deze columns kan op
www.deweblog.nl

Op 14 januari van dit jaar ben
ik aan de slag gegaan als wethouder economie, financiën en
werkgelegenheid van Helmond.
Ik vind het een eer om deze
functie te vervullen. De inwerkperiode was van korte duur, op
dit moment ligt mijn focus voor
de volle 100% op de coronacrisis. Het is een onwerkelijke
periode.
Een crisis, met een omvang die
zijn weerga niet kent. Corona
treft de hele wereld, en daarmee
ook onze stad, vol in het hart. Als
ik door het centrum loop, word
ik verdrietig van de lege winkelstraten en de vele lege terrassen.
Maar het is nodig om de maatregelen na te leven, zodat we het
virus samen kunnen verslaan.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

ers kunnen een beroep doen op
de landelijke regeling voor inkomensondersteuning. Ook zijn
we coulant als instellingen door
de crisis niet alle plannen waar
ze subsidie voor hebben aangevraagd kunnen realiseren.

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Veel mensen maken zich zorgen
over de gevolgen van deze crisis
voor de culturele sector. Ik ook.
En ik realiseer me heel goed dat
de steunmaatregelen van het rijk
en de gemeente die zorgen maar
deels kunnen wegnemen. Hoe
lang deze situatie nog duurt weet
niemand. Zeker is wel dat we er
voorlopig nog niet vanaf zijn. Ik
ga mijn uiterste best doen om de
gevolgen voor de cultuursector
te verzachten. Wat we de laatste
jaren in Helmond op cultureel
gebied hebben opgebouwd laten
we niet zomaar verloren gaan!

Antoinette Maas
Wethouder cultuur

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

We hebben als gemeente een
luisterend oor voor zorgen en
onzekerheid van ondernemers
met een ondernemersloket waar
zij terecht kunnen met alle vragen rondom de (Rijks)regelingen
die er zijn. Deze week starten we
met een klankbord met experts
voor (vertrouwelijke) ondernemersvragen. En met een online
ondernemersenquête monitoren
we waar ondernemers behoefte
hebben aan extra ondersteuning.
Kortom, we doen er alles aan om
te helpen waar we kunnen.
Ik maak me zorgen over de financiële weerbaarheid van een
groot aantal ondernemers in
Helmond. Regelmatig spreek ik
met ondernemers waarbij het
water aan de lippen staat. Omzetten staan onder druk of zijn
zelfs helemaal weg, terwijl veel
kosten wel gewoon doorlopen.
Vaak nemen de kosten voor
huisvesting en loon het grootste
gedeelte van de totale bedrijfskosten in beslag. Vorige week
hebben we als gemeente het
goede voorbeeld gegeven en zijn
de huren van onze maatschap-

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y

pelijke panden opgeschort. Hiermee hopen we de huurders wat
extra lucht te geven.

Rood: C=0 / M=100 /
Goud: C=0 / M=10 / Y
Zwart: C=0 / M=0 / Y=

Ik roep alle investeerders, van
private eigenaren en beleggers
tot aan pensioenfondsen op om
maatwerk te leveren als het gaat
om het innen van huren bij ondernemers. Sta open voor het
gesprek met de ondernemers.
Kijk samen naar mogelijkheden
om de huur op te schorten. Volgens mij zijn alle partijen gebaat
bij het overeind houden van onze
ondernemers.
Maar ik roep ook de ondernemers op om creatief te zijn, ga in
gesprek, schroom niet om hulp
te vragen. Onlangs is er een Helmonds initiatief in de lucht gegaan om ondernemers, die daar
nog niet in voorzien waren, een
centrale online webshop aan te
bieden. Maak hier gebruik van.
Natuurlijk kunnen we als gemeente niet alle angst wegnemen. Er zijn ondernemers die
de financiële gevolgen van deze
crisis niet te boven komen. Maar
laten we altijd, maar vooral nu,
de samenwerking opzoeken. Ik
heb er het volste vertrouwen in
dat onze stad er uiteindelijk weer
bovenop komt. Samen staan we
sterk.
Serge van de Brug
Wethouder economie, financiën
en werkgelegenheid

Communicatie ondermijning richten op méér melden
Helmond
Interesse in informatie over ondermijning én een gevoel van
eigen verantwoordelijkheid om
ondermijning in de buurt tegen
te gaan. Dat beeld komt uit een
representatieve enquête onder inwoners in de zes Peelgemeenten naar voren. Signalen
melden blijkt echter een brug te
ver. Communicatie moet daar
op insteken.
Na een steekproef ontvingen in
oktober 2019 zesduizend inwoners van 18 jaar en ouder een
enquête over het onderwerp ondermijning en de communicatie

daarover. De enquête moest antwoord geven op de vraag of de
gemeenten in de Peel met communicatie over ondermijning
aansluiten bij de behoefte van
inwoners.
Boosheid
Wat blijkt: inwoners hebben interesse in het onderwerp en voelen
zich medeverantwoordelijk voor
het signaleren van ondermijning in hun buurt. Ondermijning
roept gevoelens van boosheid op,
zeker als het gaat om drugshandel of zogenoemde windhappers, mensen zonder baan maar
met luxe spullen. Zaken als illegale bewoning of louche winkels
raken mensen minder. Melden,

al dan niet anoniem, gebeurt nog
weinig omdat mensen bang zijn
dat er te weinig bewijs is of dat ze
iemand onterecht beschuldigen.
Ook zijn de meningen verdeeld
als het gaat om vertrouwen in de
aanpak van ondermijning door
gemeente en politie. Er zijn geen
verschillen zichtbaar tussen de
verschillende Peelgemeenten.
Aanscherpen
De gezamenlijke en gecoördineerde communicatie over de
aanpak van ondermijning in
Peelland werpt zijn vruchten af.
De resultaten van het onderzoek
zijn aanleiding om de ingezette
weg aangescherpt te vervolgen.
Concreet betekent dat nog meer

samenwerking en afstemming
met andere diensten, zoals politie, OM, Belastingdienst met
Taskforce-RIEC als verbindende
partij, voor een eenduidig communicatiegeluid in onze regio.
Structureel en planmatig communiceren met oog voor kansen
op het gebied van communicatie, waarbij communicatiemiddelen zoveel mogelijk dichtbij
inwoners en lokaal worden ingezet. De communicatie steekt
daarbij in op de veilige samenleving die we met zijn allen willen
waarborgen.
Focus
Het gaat dus niet per se om meer
communiceren over ondermij-

ning. Voorop staat gericht informeren van inwoners naar aanleiding van acties of insteken op het
herkennen van signalen. Daaraan gekoppeld ligt de focus op
het melden van signalen, vooral
waar en hoe dat kan en uitleggen
wat er met een melding gebeurt.
Die inzet moet er toe leiden dat
bij vervolgonderzoek zichtbaar is
dat meer mensen op de hoogte
zijn én meer mensen durven
melden. s
De rapportage is in te zien
via: https://infogram.
com/communicatie-overondermijnende-criminaliteit-inde-peel-1h8n6mvz0x8z6xo?live
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RIETER:

mensen besmet zijn geraakt met
deze theorie.

Wel of geen 5G
in Helmond?
Helmond heeft het zwaar. Het
zijn onzekere tijden waarin
we elkaar missen en we toch
schouder aan schouder willen
staan. Covid-19 raakt ons allemaal. Sommige Helmonders
zijn ziek of kennen een dierbare
die in het ziekenhuis ligt. Anderen maken zich zorgen vanwege
financiële problemen. Helder
Helmond hoopt dat iedereen
ondanks de corona-crisis toch
een fijn Pasen heeft gehad. Hou
vol en blijf gezond!
Een onzekere wereld vormt een

perfecte voedingsbodem om
onrust te zaaien. Zo gaat er veel
nepnieuws rond over covid-19.
Van koeienurine tot bleekmiddel, overal in de wereld worden
de gekste kuren tegen covid-19
gepropageerd. Meest opvallend:
covid-19 zou zijn ontstaan door
de straling van het nieuwe 5Gnetwerk. Deze complottheorie
zou moeten verklaren waarom
er zo weinig wordt getest.
Misschien moet het RIVM, in het
belang van de volksgezondheid,
ook dagelijks monitoren hoeveel

Wat het extra triest maakt is
dat deze complottheorie in de
praktijk leidt tot vandalisme. In
het Verenigd Koninkrijk werden
afgelopen week meerdere zendmasten in brand gestoken. Ook
vlakbij Helmond is het raak. In
zowel Nuenen als Liessel stond
afgelopen week apparatuur van
een zendmast in brand. ‘Fuck 5G’
stond op een meterkast geklad.
De politie gaat uit van brandstichting.
De complottheorie over covid-19 is natuurlijk onzin, maar
er zitten wel degelijk nadelen
aan 5G. Er is namelijk veel onduidelijkheid over de mogelijke
gezondheidsrisico’s van 5G. Het
internationaal agentschap voor
onderzoek naar kanker heeft
een aantal jaren geleden besloten 5G-straling in te delen in de
groep van mogelijk kankerverwekkend. Daarmee valt het niet
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uit te sluiten maar ook niet te
bewijzen. Ook omtrent privacy is
er nog veel onduidelijk. Hierdoor
heeft Zwitserland al besloten
om de uitrol van 5G te stoppen.
Hiertegenover staat dat 5G door
zijn snelheid veel kansen biedt
voor Helmondse bedrijven. Het
maakt de weg vrij voor het zogenaamde Internet of Things. Bijvoorbeeld: snellere bezorgtijden
en veiligere zelfrijdende auto’s.
Ook in toekomstige toepassingen die we nu niet eens kunnen
bedenken kan 5G essentieel zijn.
Helder Helmond ziet de meerwaarde van 5G, maar vindt het
best gek dat we een hele populatie aan technologie blootstellen
zonder zeker te weten dat het
geen kwaad kan. Het is daarom
noodzakelijk dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar
de gezondheidseffecten van 5G.
Pas daarna kan er een zorgvuldig
besluit worden genomen. Helder
Helmond wil het onderwerp
graag behandelen in de commissie om met de raad de voor- en
nadelen van 5G te kunnen bespreken. Wordt vervolgd!

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

WWW.HELMONDNU.NL

Samen komen we deze tijd door
Leuk dat u
even belt!

Het is voor veel mensen een moeilijke tijd,
zeker voor onze ouderen!
Helmondse winkeliers en LEVgroep slaan
daarom de handen ineen en verrassen
ouderen met een GRATIS lunchpakket Extra.
Kent/bent u een Helmondse senior die een
gratis Lunchpakket Extra (lunchpakket en
contact met een BelMaatje) verdient?
We bezorgen het pakket op
1 mei of 8 mei aan huis.
Aanmelden kan tot 24 april 2020
Stuur naam, adres en postcode naar:
aanmelden@levgroep.nl of bel (0492) 598989
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www.tasteguidenaples.com

Goudfrik

40 stuks - van Lieshout
Van Rijsingen

Risotto met
groene asperges

Normaal 21,89

Het aspergeseizoen is weer van start! Hoewel ik geen nee zeg tegen Hollandse witte asperges
met een eitje en botersaus, geef ik de voorkeur aan de ontzettend veelzijdige groene asperge.
Heerlijk in salades, hartige taarten, pasta- en rijstgerechten, soepen en van de grill met een
lekker stuk vis of vlees. Vandaag deel ik mijn recept voor een vegetarische risotto met groene
asperges en zelfgemaakte bouillon.

30%
korting

14,89
9 mm of 6 mm

Frites

2,5 kilogram - Mccain

Spareribs

Normaal 5,69

naturel, BBQ of piri piri

500 gram - Diepvriesspecialist

3,

99

Normaal 6,

25

4,99
Boerenroomijs

2,5 liter - Diepvriesspecialist
Normaal 6,19

4,19

Pangasiusfilet

800 gram - Epic

1+1

Normaal 5,99

GRATIS

Kipsticks (kipkorn)
of kaassoufle
4 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 2,89

Soep naar
keuze

900 ml - van der Ende

1,

99

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 15 april t/m dinsdag 5 mei 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Ingrediënten voor 2 personen:
1 bussel groene asperges (500 gram)
Olijfolie
½ theelepel venkelzaad
2 wortels
2 selderijstengels
1 grote ui
Een klein bosje peterselie (stengels en blaadjes)
Een stuk Parmezaan met korst
1 sjalotje
200 gram arboriorijst of rijst die geschikt is voor
risotto
80 milliliter witte wijn
Zout en peper

Normaal vanaf 3,69

GRATIS tegen
inlevering van
200 Piggypunten

Bereidingswijze:
Verhit een paar eetlepels olijfolie in een pan en
voeg de venkelzaadjes toe. Snijd de wortel, ui en
selderij in grove stukken en voeg ze toe aan de pan.
Laat dit 15 á 20 minuten bakken totdat de groenten gebruind zijn. Breek of snijd in de tussentijd de
onderste, harde stukken van de asperges af. Schil
ze met een dunschiller van net onder de toppen
naar beneden en bewaar de schillen. Snijd de toppen dan af en leg ze opzij. Voeg nu 1½ liter water
aan de pan toe, samen met de aspergeschillen, 3
hele aspergestammen, de takjes van de peterselie
en een groot stuk korst van de Parmezaan. Breng
op smaak met voldoende zout en peper en laat dit
2 à 3 uur zachtjes met een deksel pruttelen. Haal
dan de aspergestammen uit de bouillon en leg ze
opzij. Giet de bouillon door een zeef en vang het
vocht op in een pannetje. Zet dit pannetje vervolgens weer op een heel laag vuurtje.

Begin nu met de bereiding van de risotto. Verhit
een paar eetlepels olie in een grote koekenpan,
snijd het sjalotje fijn en en fruit dit circa 2 minuten aan. Snijd de geschilde aspergestammen in
stukken van 1½ centimeter en voeg ze samen
met de rijst aan de pan toe. Roer dit door tot je
de rijstkorrels glazig ziet worden. Voeg dan de wijn
toe en roer tot de wijn verdampt is. Schep nu 250
milliliter van de warme bouillon in de pan. Laat dit
zachtjes pruttelen totdat het meeste van de bouillon verdampt is. Voeg op dat punt nog eens 250
milliliter bouillon toe en roer nogmaals totdat bijna
al het vocht verdampt is. Schep ondertussen 150
milliliter bouillon in een smalle, hoge maatbeker
en voeg hier de stukken asperge die in de bouillon
hebben meegekookt aan toe. Pureer dit met een
staafmixer (of in de blender) en voeg het dan toe
aan de risotto. Laat dit weer pruttelen en proef ondertussen of de rijst al bijna gaar is. Als de rijst nog
niet gaar is tegen de tijd dat het meeste vocht verdampt is, schep er dan nog een beetje bouillon bij
en kook tot de rijst beetgaar is. Verhit tijdens deze
laatste minuten van het koken twee eetlepels olijfolie in een klein pannetje, en bak daar de aspergetoppen in. Breng ze op smaak met zout en peper
en bak ze totdat ze mooi gebruind zijn. Zodra de
risotto klaar is draai je het vuur uit en breng je het
gerecht op smaak met zout en peper. Roer er tot
slot 30 gram geraspte parmezaan door. Serveer in
diepe borden en werk de risotto af met een klein
scheutje olijfolie, wat versgemalen zwarte peper,
de gebakken aspergetoppen, wat fijngehakte peterselie en nog wat parmezaan.
Buon appetito!
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Familieberichten
Overlijdens
berichten uit
de regio
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Zeer plotseling, niet verwacht, moeten we onze lieve Agnes gaan
missen. Agnes was altijd heel begaan met iedereen binnen de club.
Ze zorgde ervoor dat iedereen het naar de zin had. Lekkere spekjes
en balletjes bij het kampvuur, oliebollen bij de OJT, BBQ en ontbijtje
in het bos. Ze gaf je het gevoel dat je altijd welkom was.
We zullen je allemaal vreselijk missen binnen ons clubke.
We wensen Gerry, Twan, Rick en Karin en de kleinkinderen
heel veel sterkte.

advertentie@deloop.eu
T: 0492-845350 | 06-30073181

Beeldbellen voor alle
woongroepen van
de Zorgboog

De Hell’s Eendjes.

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.
Vrijblijvend
infogesprek over
de mogelijkheden
en kosten.
Wel zo’n gerust
gevoel voor de
achterblijvers...
Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl

Foto: v.l.n.r.: Yvonne Ullrich-Derksen, Luc Klumpers (E-Quest), Leonie Kuijpers (de Zorgboog), Bram van Eijk
(E-Quest) en Wing Choi (E-Quest). . F | Zorgboog.

Helmond
Omdat bewoners van de Zorgboog tijdens de coronacrisis geen bezoek mogen
ontvangen, is gezocht naar een oplossing om hen te laten beeldbellen met
hun familieleden/mantelzorgers. Dit is
geen standaarddienst van de Zorgboog,
maar door een belangeloze samenwerking met het Helmondse bedrijf E-Quest,
Brainport Eindhoven, familieleden van
bewoners en diverse andere particulieren en bedrijven is het gelukt om tot nu
toe 65 tablets/laptops met videobelfaciliteiten te verzamelen. De apparaten
worden vanaf woensdag 8 april geleverd
aan alle woongroepen van de Zorgboog.
De tablets en laptops zijn uitgeleend aan
de Zorgboog voor de duur van de coronacrisis. E-Quest heeft de tablets ingericht
met videobelprogramma’s. Bewoners
worden door een Zorgboogmedewerker
geholpen met het opzetten van het videogesprek op een vooraf afgesproken

tijdstip. Verder kunnen op de tablets ook
luisterboeken worden afgespeeld.
Leonie Kuijpers, hoofd dagactiviteiten de
Zorgboog: “In deze roerige tijden neemt
de behoefte aan contact toe. Het is hartverwarmend om te ervaren dat er belangeloos door de omgeving een bijdrage
wordt geleverd. Zoals de dochter van een
bewoonster van de Zorgboog, Yvonne
Ullrich-Derksen, die ter ondersteuning de
website www.alleenisnietalleen.nl heeft
opgericht en meegaat om de tablets en
laptops op te halen.
De firma E-Quest uit Helmond die alle
aangeleverde tablets en laptops voorziet
van de benodigde software en als helpdesk standby is. Brainport Eindhoven die
vijftig tablets in bruikleen geeft met de
optie tot schenking. En dan al die familieleden die gehoor geven aan de oproep
om tablets ter beschikking te stellen. Wat
kun je in een korte tijd veel realiseren. Een
groot woord van dank aan iedereen die dit
mede mogelijk heeft gemaakt!” s

WWW.HELMONDNU.NL

GEEF GELD AAN DE
VOEDSELBANK
Een moeilijke tijd is aangebroken voor iedereen, ook voor de voedselbank. De coronacrisis
maakt het nog moeilijker voor de huidige klanten van de voedselbanken die “tijdelijk” niet in
hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook merken we, in deze tijd van crisis, dat meer
mensen onze hulp juist nu extra hard nodig hebben. En daar is geld voor nodig, veel geld.
Check op de website van jouw voedselbank hoe je ook kunt helpen.

#staysafeengeef

doneer via staysafeengeef.nl
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Preventieve bestrijding
eikenprocessierupsen

de loop weekkrant HELMOND

Veilig op elke hoogte. DIRKS

Helmond
De gemeente bestrijdt al jaren
de overlast die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Ook dit jaar worden in
alle wijken eikenbomen preventief bespoten. Omdat de plaag
vorig jaar groot was, bestrijden
we nu meer bomen. Op dit moment is nog niet precies aan te
geven wanneer de preventieve
bestrijdingen plaatsvinden. Dit
is afhankelijk van een aantal
factoren.

Ladders & trappen

Zodra de preventieve bestrijdingsdata bekend zijn, komt dat
op de website www.helmond.nl/
rupsen te staan. Op die pagina
staan ook plattegronden met de
locaties waar de preventieve bestrijdingen plaatsvinden.
Biologisch bestrijdingsmiddel
De eikenbomen worden 1x preventief besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen.
Er wordt zoveel mogelijk binnen
de bebouwde kom ’s avonds en
’s nachts gewerkt om te zorgen
dat de nevel niet op mensen terecht komt. Echter doordat we
meer bomen bespuiten, ontkomen we er niet aan dat we ook
overdag moeten werken. Dit
is anders dan andere jaren. Er
wordt gewerkt met een grote
tractor met spuitcombinatie. Dit
geeft geluidsoverlast. De medewerkers van de aannemer lopen
in beschermende kleding en de
tractor is voorzien van extra licht.
Voorwaarden voor een succesvolle bespuiting
Om het hoogste rendement te
halen uit de preventieve bestrijding, zijn we van een aantal zaken afhankelijk. De eikenbomen
mogen nog niet te veel blad hebben, de rupsen moeten actief
zijn en al eikenbladeren eten, het
moet windstil zijn en het liefst
droog of een beetje motregen.
Door deze voorwaarden wordt
vaak pas vlak van tevoren bekend wanneer de bespuiting van
de eiken plaatsvindt. Zodra dit
bekend is, komt dat op de website te staan.
Nesten melden
In het zomerseizoen worden
de rupsen bestreden door ze te

Kooiladders

Moduletrappen

Steigers

Valbeveiliging

De eikenprocessierups. F | www.shutterstock.com/nl/g/olegd

plukken of weg te zuigen. Dat
gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Nesten kunnen telefonisch worden gemeld bij de
gemeente via tel. 14 0492 of via
www.helmond.nl/meldpunt. Er
wordt een onderscheid gemaakt
hoe snel we locaties bezoeken
om de nesten op te ruimen. De
gemeente probeert de gemelde
nesten binnen een week te verwijderen. Maar dit kan oplopen
als de plaag weer zo groot is als
in 2019. We vragen hier uw begrip voor. Meldingen van eikenprocessierupsen bij speelplekken
en scholen worden met spoed
behandeld. Men kan de nesten
zelf beter niet uit de boom halen.
Kenmerken
De eikenprocessierups komt alleen voor in eikenbomen. Voordat ze volgroeid zijn, ondergaan
ze vijf vervellingen. Vanaf de
derde vervelling krijgen de rupsen de eerste -voor mens en dier
vervelende- brandharen. De nes-

Kun jij reanimeren?

ten zijn herkenbaar aan het grijze
spinsel dat eromheen gebouwd
wordt. Hierin zitten de resten van
de vervelling met de brandharen.
Irritaties
Mensen moeten elk contact met
de rupsen, en de resten ervan,
vermijden. Het is raadzaam om
hals, armen en benen te bedekken in een gebied waar veel eiken
staan. De reacties verschillen van
persoon tot persoon zeer sterk.
Over het algemeen verdwijnen
de klachten binnen twee weken.
Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met
de huisarts.

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

D I R K S

K L I M M AT E R I A L E N

Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te vinden
op www.rupsen.info, www.helmond.nl/rupsen en www.rivm.
nl/eikenprocessierups.
Voor gezondheidsvragen: GGD,
tel. 0900 36 86 868. s
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Red levens in jouw buurt.
IJ BIEDEN OOK:
ZORGWZORG
Meld je aan op
WIJ BIEDEN OOK:
VORMEN
VORMEN
hartstichting.nl/reanimatie
ZORG

ZORG
VORMEN

WIJ BIEDEN OOK:

ZORG
VORMEN

VORMEN

WIJ BIEDEN OOK:
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HELMONDloopjes
TE KOOP GEVRAAGD

Lenie Klaasen | 06-52716622

ZOEK JIJ NOG EEN
LEUKE BIJBAAN?

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
TE KOOP
GEVRAAGD:
Uitsluitend
schriftelijke
opgave d.m.v. deze bon.
Contante
gepaste
betaling
in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
Marktspullen,
antiek,
klokken,
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
schilderen,
beelden enelke
meer
Uiterlijke
inlevertermijn
maandag 17.00 uur.

gezocht. Heb je iets?

te koop
Bel Twan: 06-13208306.cursussen
te koop gevraagd
te huur
diversen
huisdieren
evenementen
en motoren
DIVERSEN auto’s
woningruil

FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; |
Staantafel € 4,-; | Karaoke
€ 25,-; Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl
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BUSINESS

OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn
uit voorraad leverbaar en te bestellen. (Forever Business Owner).

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

BEZORGERS
GEVRAAGD
e
e
e
e
e

Rolluiken, luifels,vloerbedekking,
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën,
etc. Zeer concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
Inleveradres:
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10,
Helmond,
Weekkrant
De
Loop HELMOND
Steenovenweg
20 |535901
5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
T: (0492)

6,50
6,50
6,50
8,00
9,50

e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

0618938912

Op zoek naar een
Doe Het Zelf
PVC vloer?

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com

€50,

00

EXTRA BONUS!

LET OP! LOCATIES KUNNEN
GESLOTEN ZIJN I.V.M. QUARANTAINE

weekkra
nt de loop
weekkrant de loop
Elke week
gegarande
erd 50.000

HELMOND
HELMON

WIJ GAAN
GEWOON
DOOR!

|

HELMONDNU.NL De enige echt

18e Jaargang | nummer 11 | Oplage

HELMOND
is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 |
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo,
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk,
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 |
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19
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www.deloop.eu
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De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!

Tevens uw adres voor zonneschermen.
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg
Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)
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EN STAAN OP EEN
VEILIGE MANIER VOOR
U KLAAR
KOMT U LIEVER BUITEN
NORMALE OPENINGSTIJDEN?

Wij staan voor u klaar en helpen u op een veilige manier.
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overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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PRIVATE SHOPPING:
Voor iedere klant wordt tijd ingepland zodat er ruim tijd is
voor een goed aankoopadvies.
U kunt zo veilig winkelen en ook proefrijden is mogelijk.
Wij plannen 2 klanten op hetzelfde tijdstip, dus er is
voldoende afstand van elkaar

