
Noodfonds voor clubs en maatschappelijke 
organisaties 

Heeft uw club of maatschappelijke organisatie door de coronacrisis te maken 
met fors minder inkomsten, terwijl de vaste lasten doorlopen? Verkeert 
uw club of maatschappelijke organisatie hierdoor in acute financiële nood? 
Dan biedt de gemeente Helmond een helpende hand. Er is een noodfonds 
opgericht voor Helmondse maatschappelijke en culturele organisaties zonder 
winstoogmerk die moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te 
voldoen. Als u aan de juiste voorwaarden voldoet, kan uw club of organisatie 
vanuit het noodfonds een bijdrage krijgen om te kunnen blijven bestaan. 

Hoe kan een club of organisatie noodhulp aanvragen?
Kijk voor de voorwaarden of het aanvragen van noodhulp op  
www.helmond.nl/coronavirus onder ‘nieuws ondernemers en instellingen’. Maak 
voor de aanvraag gebruik van het forumlier op de website. Vul de aanvraag zo 
compleet mogelijk in en stuur het met de bijbehorende stukken uiterlijk 31 
oktober 2020 in naar noodfondscorona@helmond.nl.  

De gemeente bekijkt en beoordeelt alle ingezonden formulieren. Elke club, 
culturele of maatschappelijke organisatie krijgt zo snel mogelijk reactie met 
een besluit. Wordt er in totaal meer noodhulp gevraagd dan de gemeente 
beschikbaar heeft, dan kan het zijn dat u minder ontvangt dan u heeft 
aangevraagd. De gemeente wil graag alle aanvragers die voldoen aan de criteria 
steunen, om samen uit deze crisis te komen. 

Al hulp ontvangen uit een andere (landelijke) steunmaatregel?
U kunt alleen een aanvraag voor de Helmondse noodhulp doen wanneer 
u géén of onvoldoende financiële hulp hebt ontvangen vanuit een andere
steunmaatregel (NOW /TOZO / TOGS etc). U moet dit bij de aanvraag kunnen
aantonen.

Podiumbijeenkomst coffeeshopbeleid via 
webinar
Op dinsdag 29 september is er een webinar over coffeeshops. De informatie 
die raads- en commissieleden tijdens deze bijeenkomst krijgen, draagt bij 
aan de politieke discussie die op een later moment over dit thema gevoerd 
wordt. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kiezen 
we ervoor om de podiumbijeenkomst dit keer digitaal te houden. Inwoners 
kunnen samen met raads- en commissieleden deelnemen aan de online 
bijeenkomst. De link naar de livestream wordt deze week bekendgemaakt 
via de website en social media kanalen van de gemeente.

De webinar start om 20.00 uur en we sluiten uiterlijk 21.15 uur af. Het 
programma start met drie korte presentaties van deskundigen die vanuit 
verschillende invalshoeken het thema coffeeshops benaderen: 
• de handel in softdrugs in relatie tot de ondermijningsaanpak;
• de beschikbaarheid en het gebruik van softdrugs als een gezondheidsvraagstuk;
• de locatie en uitstralingseffecten van een coffeeshop in relatie tot de
ontwikkeling van het centrumgebied.
De deskundigen komen niet uit Helmond en richten zich ook niet op de situatie
in Helmond.

Vragen stellen
Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. Het 
telefoonnummer wordt tijdens de webinar bekendgemaakt. Na afloop van de 
presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen. 

Meer informatie
Inwoners en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om deel te 
nemen. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden. Wilt u meer weten over de 
sprekers en het programma? Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de 
kalender op 29 september. 

Online ouderavond ‘Happy ouders’ over 
uitgaan 
Vraagt u zich ook af hoe uitgaan er tegenwoordig aan toe gaat? Meldt u dan 
aan voor de online ouderavond ‘Happy ouders’ op donderdagavond 8 oktober 
van 20.00-21.15 uur.‘Happy Ouders’ is een initiatief om ouders van jongeren 
in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar te informeren over verschillende 
aspecten van uitgaan anno 2020. Doel van deze avond is om ouders een 
zo goed mogelijk beeld te geven wat jongeren tegenwoordig doen als ze 
uitgaan en ouders handvaten te geven hierover in gesprek te gaan met hun 
zoon of dochter. 

Wat houdt het concreet in?
Aan de hand van herkenbare sketches door Helder theater komen tijdens deze 
online ouderavond de volgende onderwerpen aan bod:
• Alcohol drinken, heeft het zin hierover afspraken te maken met mijn zoon/
dochter en welke dan?
• Welke soorten drugs gebruiken jongeren en hoe gevaarlijk zijn deze dan?
• Wat kan ik doen als mijn kind dronken thuiskomt?
• ID fraude, is dit ook strafbaar als je minderjarig bent?

Halt en Novadic-Kentron geven tussendoor praktische tips.

Aanmelden?
Bent u geïnteresseerd in ‘Happy Ouders’ en heeft u een zoon/dochter die op stap 
gaat of binnenkort misschien op stap zal gaan, dan kunt u zich tot woensdag 
7 oktober aanmelden voor ‘Happy Ouders’ op donderdag 8 oktober van 20.00-
21.15 uur via www.happyouders.nl. Een paar dagen van tevoren ontvangt u een 
aanmeldlink waarmee u kunt inloggen.

Vragen?
Mocht u vragen hebben, dan kunt u die mailen naar k.spijkers@ggdbzo.nl 
of telefonisch contact opnemen met Karin Spijkers (GGD Brabant-Zuidoost) 
bereikbaar op nummer 088 00 31 474.

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Meidoorn 3 12-09-2020 uitbreiden woning (dakopbouw) 2020-X1262

Churchill-laan 52 10-09-2020 uitbreiding bedrijfspand OLO 5431049

Rijpelberg 10A 11-09-2020 uitbreiding palingkwekerij OLO 5415525

Zwanebloemsingel 52B 12-09-2020 vergroten garage OLO 5443191

Antonie van Dijckstraat 1 11-09-2020 aanvraag aanleggen uitweg OLO 5445771

Citroenvlinder 9 15-09-2020 aanvraag verbreden uitweg OLO 5450843

Goorsebaan 1 16-09-2020 oprichten houten schuur OLO 5408327

Mommersdonk 14 16-09-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5453243

Abdijlaan 12 -  15-09-2020 plaatsen overdekt terras OLO 5452759 

kadastraal E 3442 

Vossenbeemd 120 17-09-2020 verzoek afwijken bestemmingplan OLO 5456385

Vlierdensedijk 91 18-09-2020 plaatsen chalet OLO 5460821

Dorpsstraat 32 18-09-2020 modernisering telecommunicatie OLO 5460457 

 installatie 

Kloosterstraat 15 20-09-2020 verplaatsen uitweg 4,50 meter OLO 5462581

Wilhelminalaan 4 20-09-2020 kappen 2 bomen OLO 5462307

Omgeving Beemdweg,  18-09-2020 plaatsen keerwanden OLO 5461559 

sectie F 241, 242 (legio-blokken) 

Houtse Parallelweg 93 21-09-2020 vergroten woning OLO 5264501

Dorpsstraat 87A 21-09-2020 vergroten woning OLO 5463375

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Gerstdijk 22 18-09-2020 sorteren recycling metalen OLO 5451425

Zijdevlinder kavel Z15 18-09-2020 aanleg gesloten OLO 5459879 

 bodemenergiesysteem 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
de Heemplantsoen 1 oprichten berging OLO 5421481

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492



 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Malcushoeve 36 14-09-2020 oprichten woning OLO 4943819

de Hoefkens 6A t/m 6H 15-09-2020 uitbreiding bedrijfsverzamelgebouw OLO 5255061

Schootense Dreef 23 15-09-2020 wijzigen kantoor naar  OLO 5341647 

  bedrijfsverzamelgebouw  

Juttenbeemden 2-4 15-09-2020 maken 2 uitwegen OLO 5426587

Markt 46, 48, 48A, 48B, 48C  17-09-2020 verbouwen winkel met bovenwoning OLO 5300149 

en 48D  naar winkel en 5 appartementen-studio’s

Kalmoesbeek 2 17-09-2020 vergroten woning OLO 5152945

Herenlaan 167 17-09-2020 plaatsen dakkapel OLO 5387181

de Kromme Geer 97 17-09-2020 plaatsen dakkapel OLO 5415733

Oudartstraat 2 17-09-2020 plaatsen raamkozijn zijgevel OLO 5385439

Hardenbeemden 3 17-09-2020 verhogen berging OLO 5336277

Broekstraat 109 18-09-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5295191

Barbara van  21-09-2020 oprichten woning maken uitweg OLO 5239689 

Ravenschotstraat 3  

Gerstdijk 24 21-09-2020 plaatsen magazijnstellingen OLO 5310319
 

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Zeeuwendonk 1 22-07-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5338913

Meanderlaan 6 24-07-2020 oprichten stadstuin, plaatsen  OLO 5310829 

  blokhut, kassen, erfafscheiding, uitweg 

Molenstraat 150,  22-07-2020 oprichten appartementen OLO 5339625 

150A t/m 150G  

Hyacintstraat 2 16-07-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5326323

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

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Primulastraat 14                      18-09-2020       maken uitweg OLO 5385259

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting:                                Locatie: Omschrijving melding:
Kadir Groente en Fruit                            Hof Bruheze 403 Het starten van een bedrijf voor de  
    opslag van groenten en fruit.
GW Leidingtechniek B.V.,                        Schootense Dreef 7       Het starten van een bedrijf voor het   
            opslaan van materialen en het onderhoud van  
                                                           materieel ten behoeve van de aanleg van ondergrondse leidingen.
.

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  
Keshawarz, F.  04-04-1964
Francisca, L.V.A.  29-01-2001

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.  

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het omgevingsplan Brainport 
Smart District. 

Ten noorden van het spoor in de wijk Brandevoort wordt een omgevingsplan voorbereid om 
een slimme, duurzame en innovatieve wijk te kunnen ontwikkelen. Het plangebied wordt 
globaal begrensd door de A270 en het spoor, de Brandevoortse Dreef en de grens met de 
buurgemeenten. Het omgevingsplan maakt de bouw van ca. 1500 woningen en bedrijvigheid 
mogelijk die passen bij de uitgangspunten van een slimme, duurzame en innovatieve wijk. 

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 
geboden op het moment dat het ontwerpomgevingsplan hiervoor gereed is en ter inzage kan 
worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop en 
op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld 
advies uit te brengen over het voornemen om dit omgevingsplan voor te bereiden.

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 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) Geboortedatum  
Scarpanti, D  18-04-1974
Meng, P.  01-10-1985 

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• Twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Breitnerlaan 5-7 aan te wijzen als 
algemene gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen van het bord model E06 van Bijlage 
1 van het RVV 1990.

Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 
dhr. E. de Haan, tel. 14 0492.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk
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 Buitengebied – Hoek Weyerweg – Rijntjesdijk met ingang van 25 
september 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit plan maakt de 
bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk. 

Inzage 
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en  
via www.helmond.nl/bestemmingsplannen.  
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP200079-1000.  

Wilt u toch graag de papieren versie raadplegen, plan dan een afspraak in. U kunt hiervoor 
contact opnemen met 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 Buitengebied – Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk. 
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.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten 
behoeve van het bestemmingsplan “Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk”. Deze waarden bedragen 
maximaal 54 dB ten gevolge van de Rivierensingel. De hogere waarden voor de geluidbelasting 
betreffen 2 woningen zoals deze worden geprojecteerd in het bestemmingsplan “Hoek 
Weyerweg - Rijntjesdijk”.

Inzage 
Met ingang van 25 september 2020 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 
onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op  
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 
de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 
openingstijden van de Stadswinkel. 

Zienswijzen 
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 
hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en 
wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder 
vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Hoek Weyerweg - Rijntjesdijk. Mondelinge 
zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren 
worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 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.

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

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

Burgemeester en Wethouders van Helmond 24 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.




