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Logo in ZW/
Zwart/Woord

Wilt u met ons meepraten over het Huis voor
de Stad?
Na een maandenlange stilte als gevolg van corona heeft de raad op 30 juni
ingestemd met het basisontwerp voor het Huis voor de Stad. We zijn nu
volop aan de slag met het verder uitwerken van de plannen. Denkt en doet u
mee?

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

Cadeautje voor mantelzorgers

Zorgt u als mantelzorger voor iemand in Helmond die langdurig ziek is of een
beperking heeft? Dan kunt u een mooie blijk van waardering aanvragen (ook als
u zelf niet in Helmond woont). Een volwassen mantelzorger kan kiezen uit een
cadeaubon ter waarde van € 70,- of een geldbedrag. Een mantelzorger ouder dan
5 jaar en jonger dan 18 jaar krijgt een Gift Card Pathé van € 40,-.

Wanneer: Donderdag 24 september
Hoe laat: 19.00 uur tot 21.30 uur
Waar: Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35, Helmond

In september starten de gemeente en het Steunpunt Mantelzorg van de LEVgroep
deze waarderingsactie voor mantelzorgers van alle leeftijden.

Praat met ons mee over…
•
hoe we het voorplein gaan inrichten…
•
hoe we het publieke gedeelte gaan inrichten…
•
hoe we het gebouw ‘typisch Helmonds’ kunnen maken…
•
hoe we onze inwoners straks gaan ontvangen…
•
welke voorzieningen er in het gebouw komen…

Cadeaubon aanvragen
Volgende week (17 september) en op 15 oktober staat er een uitknipbon in De
Loop. Daarmee kunt u als mantelzorger een cadeaubon of geldbedrag aanvragen.
U hoeft niet te wachten op deze publicaties. De formulieren vindt u ook op
www.levhelmond.nl. De formulieren kunt u downloaden en opsturen naar
LEVgroep. Papieren exemplaren kunt u afhalen bij de receptie van LEVgroep
(Penningstraat 55).

Aanmelden
Aanmelden kan tot en met donderdag 17 september via
www.helmond.nl/huisvoordestad. In verband met corona willen we graag
voldoende afstand kunnen bewaren. Daarom kiezen wij ervoor om met een
beperkt aantal inwoners aan de slag te gaan. Het kan zijn dat er op 24 september
geen plaats meer voor u is. In dat geval zullen wij contact met u opnemen en
krijgt u de gelegenheid in te schrijven voor een volgende bijeenkomst.

Steunpunt Mantelzorg
Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als mantelzorger terecht voor onder andere
informatie, voorlichting, advies, cursussen, bijeenkomsten, begeleiding en
emotionele steun. Daarnaast organiseert het Steunpunt het Mantelzorgcafé.
Meer informatie over het steunpunt en de mantelzorgactie vindt u op
www.levhelmond.nl.

Bevrijdingsactiviteiten Helmond

Pleeggezinnen gezocht in Helmond

Op 22, 24 en 25 september 2020 vinden er bevrijdingsactiviteiten plaats in
Helmond. Er wordt dan voor de 76e keer stilgestaan bij de bevrijding van
Helmond en de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In verband met
maatregelen vanwege het coronavirus is voor sommige activiteiten een
maximum aantal bezoekers gesteld en is aanmelden vereist. Tijdens de
evenementen is het van belang dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden door
alle bezoekers. Alle bevrijdingsactiviteiten worden live uitgezonden via de
Facebookpagina van gemeente Helmond.

Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een
pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds
kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Want een kind past niet
zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig, want
voor ruim 23.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend.
Wilt u meer weten over pleegzorg? Kom dan naar de informatieavond in
Helmond.

22 september - Bevrijdingsceremonie Stiphout
Aanvangstijd: 18:45 uur, locatie: Dorpsstraat, Stiphout
Organisatie: De Badroaven
met o.a. Fanfare de Vooruitgang, Gilde St. Antonius en toespraak wethouder Van
de Brug.
22 september - Herdenkingsdienst
Aanvangstijd: 19:00 uur, locatie: Sint Lucia kerk
Organisatie: Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
met o.a. Fire Brigade Pipes & Drums.
Let op: aanmelden is vereist. Maximaal 100 personen, aanmelden kan via
secretaris@monumentmierlohout.nl of 06-22606053.
22 september - Bevrijdingsceremonie Mierlo-Hout
Aanvangstijd: 19:45 uur, locatie: Monument Mierlo-Hout
Organisatie: Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
met o.a. jeugdburgemeester, ontsteken bevrijdingsvuur en toespraak wethouder
Dortmans.
Let op: aanmelden is vereist. Maximaal 250 personen, aanmelden kan via
secretaris@monumentmierlohout.nl of 06-22606053.
24 september - Bevrijdingsceremonie Brouwhuis
Aanvangstijd: 18:30 uur, locatie: Louis Donkersplein, Brouwhuis
met o.a. bekendmaking monument en toespraak wethouder Maas.
25 september - Bevrijdingsviering Helmond
Aanvangstijd 18:30 uur, locatie: Hortensiapark
Organisatie: Stichting Helmond 25 september 1944
met o.a. Helmonds Muziek Corps, ‘Zusjes Martens’, ontsteken bevrijdingsvuur,
jeugdburgemeester en toespraak burgemeester Blanksma.
Let op: aanmelden is vereist. Maximaal 250 personen, aanmelden kan via
info@bevrijdinghelmond.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)

Informatieavond in Helmond op maandagavond 14 september
Gemeente Helmond draagt pleegzorg een warm hart toe en wil helpen bij
de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Daarom organiseren zij samen met
Combinatie Jeugdzorg een pleegzorginformatieavond op maandag 14 september
van 20.00 tot 22.00 uur bij de Cacaofabriek, Cacaokade 1 in Helmond (met
inachtneming van de richtlijnen van het RIVM). Tijdens deze avond belicht een
pleegzorgbegeleider van Combinatie Jeugdzorg alle kanten van pleegzorg op een
heldere en realistische manier en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over
de eigen ervaringen.
Aanmelden informatieavond
Aanmelden voor deze informatieavond kan via 040 245 1945 of
pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kunt u via dit nummer of mailadres een
informatiepakket aanvragen.
Meer weten over pleegzorg?
Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl/pleeggezinnen vindt
u meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van
voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.

Bekendmakingen
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Rijpelberg 10A

Projectomschrijving:
oprichten kwekerij

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5381809

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Ansemhoek kadastraal
01-09-2020 aanleg gesloten
U 7644		 bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 5416733

• 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

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
van Stolberglaan 2
31-08-2020 kappen 1 boom en
OLO 5416387
		snoeiwerkzaamheden
de Kromme Geer 97
31-08-2020 plaatsen dakkapel
OLO 5415733
Scheerderhof 28
30-08-2020 uitbouw schuur
OLO 5383647
Walenburgweide 14
31-08-2020 plaatsen tuinhuis
OLO 5415745
Rietbeemdweg 1C
01-09-2020 verbouwing bedrijfspand
OLO 5418379
Veestraat 25
02-09-2020 wijzigen gevel en handelsreclame
OLO 5418925
3e Haagstraat 151
02-09-2020 uitbreiding woning
OLO 5423469
de Heemplantsoen 1
02-09-2020 oprichten berging
OLO 5421481
Tyboschplein Stiphout
01-09-2020 oprichten 50 woningen en
OLO 5411835
kadastraal C 160,455,456,475en D 348		 aanleggen uitweg
Dr. Dreeslaan 4
03-09-2020 plaatsen dakkapel
OLO 5424937
de Heese 31
03-09-2020 plaatsen dakkapel
OLO 5395285
Juttenbeemden 2-4
03-09-2020 maken 2 uitwegen
OLO 5426587

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Churchill-laan 52
31-08-2020 aanpassen noordhal
OLO 5189783
Juttenbeemden 8
31-08-2020 oprichten woning, maken uitweg
OLO 5090123
van Stolberglaan 2
01-09-2020 kappen 1 boom en
OLO 5416387
			snoeiwerkzaamheden
Julianalaan 55
01-09-2020 maken uitweg
OLO 5339181
Torenstraat 36A
01-09-2020 kappen 3 bomen
OLO 5386695
- (ter hoogte van)
Ockenburghpark 36
02-09-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde)
OLO 5255407
Zomereik 6
04-09-2020 maken uitweg
OLO 5408843

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Malcushoeve 36

Datum indiening: Projectomschrijving:
03-07-2020 oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4943819

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

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Lorentzenstraat
25-08-2020
(voorheen Goorloopweg 2)

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Tour de Bocht 7 (19 september 2020) 2020-01032

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Locatie:
Locatie: Omschrijving:
					
Stichting Pluspunt
De Plaetse 85 exploitatievergunning
Sahin Lana
Molenstraat 182 exploitatievergunning

Registratienr./
Datum verzending:
34387268/01-09-2020
34376461/25-08-2020

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen,
via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande
personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP).
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening
te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar
voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen
paspoort, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)		Geboortedatum		
Swertz, B.I.		
21-08-1973
Meijers, L.J.J.		
12-09-1998
Roijakkers, S.		
19-06-2000
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.

• 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

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 van deze personen te registreren met de aantekening “land Onbekend”.
Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij
zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen,
aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Hăineală, M.F.		
Dumitraşcu, I.M.		
Băutu, I. 		

Geboortedatum		
03-04-1985
04-07-1999
03-07-1993

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 8.51d
van de Algemene wet bestuursrecht, de gemeenteraad op 30 juni 2020 het bestemmingsplan
Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk gewijzigd heeft vastgesteld. Dit herstelbesluit
volgt op de tussenuitspraak van 25 maart 2020 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State over het vaststellingsbesluit van 5 februari 2019. Het bestemmingsplan ligt
met ingang van 11 september 2020 gedurende zes weken ter inzage.
Tussenuitspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 25 maart 2020 een
tussenuitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2020:852). De gemeenteraad heeft hierbij de opdracht
gekregen om het besluit van 5 februari 2019 te herstellen, met in achtneming van de
overwegingen in de tussenuitspraak. De bestemmingsplanprocedure hoeft daarbij niet geheel
opnieuw gedaan te worden, zodat het besluit direct voor beroep ter inzage kan worden gelegd.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.2100BP170066-3000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Omschrijving wijzigingen ten opzichte van de eerste vaststelling
- Toelichting: Paragraaf 4.6 Bedrijven en milieuzonering licht de nieuwe wijzigingen toe,
met daarin de nieuwe motivatie om voor het perceel aan de Broekstraat 64, alsook voor de
veldschuur op het naastgelegen perceel, een afstand van 50 m aan te houden tot het plandeel
Hazenwinkel;
- Regels: Artikel 1 Begrippen: het begrip “geurgevoelig object” is toegevoegd, waarbij is
aangesloten op de definitie uit de Wet geurhinder en veehouderij. Artikel 3.5.1, onder c, van de
planregels is geschrapt en er is een nieuw artikel, artikel 3.5.2, toegevoegd. De binnenplanse
afwijkingsbevoegdheid onder artikel 3.5.2 is geschrapt;
-Verbeelding: Er is een nieuwe geurcontour ingetekend voor de varkenshouderij aan de
Broekstraat 79-83 te Mierlo. Ook is er een geurcontour toegevoegd die een afstand van 50 m
aanhoudt van het perceel Broekstraat 64 en de veldschuur op het naastgelegen perceel met de
woonbestemming van plandeel Hazenwinkel.
Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen
naar het raadsvoorstel en -besluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende,
bestemmingsplan.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 september 2020 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. 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. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing
is genomen over het verzoek.

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

10 september 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen,
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

