
Gratis energieadvies en energiebespaarbox

Gemeente Helmond en Energiehuis Helmond zijn de actie ‘Haal meer energie 
uit je huis’ gestart. Woningeigenaren in Helmond kunnen gebruik maken van 
een gratis energieadvies. De actie is mogelijk dankzij de Regeling Reductie 
Energiegebruik (RRE) van de Rijksoverheid. Doel is om huiseigenaren te 
stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis.

Wat houdt de actie in? 
De energiecoaches van Energiehuis Helmond verzorgen een gratis energieadvies 
om u te helpen met besparen op uw energierekening. Ook ontvangt u een 
energiebespaarbox met materialen waarmee u meteen aan de slag kunt met 
besparen.

Wat houdt het energieadvies in?
De energiecoach kijkt samen met u naar uw energieverbruik en de mogelijkheden 
in uw woning om energie te besparen. Dat kan gaan om eenvoudige maatregelen 
zoals het juiste gebruik van uw cv, het aanbrengen van radiatorfolie of het 
besparen op verlichting. Maar de energiecoach kan ook adviseren over grotere 
maatregelen zoals isolatie of zonnepanelen. 
 
Wat zit er in de energiebespaarbox? 
In de energiebespaarbox vindt u gratis ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie, een 
douchetimer en veel handige tips over energiezuinig gedrag in huis.  

Hoe kan ik me aanmelden? 
Als u een eigen woning in Helmond heeft kunt u zich aanmelden via de website: 
www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach. Binnen enkele dagen neemt het 
Energiehuis contact met u op om een afspraak in te plannen. Daarbij heeft u een 
aantal keuzes: 
• Een huisbezoek door de energiecoach
• Advies in Energiehuis Helmond (Torenstraat)
• Telefonisch advies
• Online advies via een videoconsult

Hoe gaan jullie om met de coronamaatregelen? 
Bij een fysieke ontmoeting houdt de energiecoach zich uiteraard aan de 
geldende coronamaatregelen voor de veiligheid van u, uw huisgenoten en 
zichzelf. Het advies kan ook op afstand plaatsvinden via de telefoon of een online 
videoconsult.  

Geldt de actie ook voor huurwoningen? 
Op dit moment helaas nog niet. De actie loopt volgens de voorwaarden van de 
landelijke RRE-regeling tot 31 maart 2021 en geldt voor koopwoningen. Op dit 
moment werkt de Rijksoverheid aan een vervolg op de regeling. Die zou dan 
mogelijk ook voor huurwoningen gaan gelden. 

Meer info en aanmelden: www.allelichtenopgroen.nl/energiecoach 

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

Aanmelden collectieve aanvullende 
verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. 
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de 
apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering 
niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende 
verzekering (CAV). 

Met de CAV krijgt u korting op uw verzekeringspremie van de aanvullende 
verzekering en een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. U kunt kiezen uit 
verschillende pakketten. 

Overstappen
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. 
Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks 
aanmelden van oktober tot 31 december. U kunt zo per 1 januari deelnemen.

Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van 
 het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het CAK, omdat u een betalingsachterstand heeft bij uw 
 zorgverzekering.

Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? 
Meld u dan rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier 
aanmelden werkt het snelst. Ook kunt u een schriftelijke aanvraag indienen. 
U kunt een aanvraagformulier opvragen bij de afdeling Zorg en Ondersteuning 
van de gemeente via 14 0492 (optie 2).

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen over de verzekering, dan kunt terecht bij de CZ-winkel aan 
de Molenstraat 223, Helmond of bel 088 555 7777. Meer informatie over de 
collectieve aanvullende verzekering vindt u www.gezondverzekerd.nl en op 
www.helmond.nl/cav.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 27 oktober 2020 en 
10 november 2020. De 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
 

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:

Hoffmann Lieshoutseweg 67 Het vervangen van twee mobiele 

mestcontainers door een vaste opstelling.



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

Beemweg (ong)  02-10-2020 plaatsen keerwanden OLO 5492945

sectie F 242 

Beemdweg (ong)  02-10-2020 plaatsen keerwanden  OLO 5492595

sectie F 241 

Hazenwinkel, Sectie U 7670 05-10-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5390667

Elzehoutstraat 2 05-10-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5498219

Markt 14A 02-10-2020 vervangen handelsreclame OLO 5492495

Dennerode 8 06-10-2020 vergroten woning OLO 5499793

Dorpsstraat 114 06-10-2020 verbouwen woning OLO 5500677

Oude Torenstraat  06-10-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5243869

perceel 2129, sectie A 1900 

Straakvense Bosdijk 25 07-10-2020 vergroten woning OLO 5505927

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

Gerstdijk 6 09-09-2020 milieuneutraal wijzigen OLO 5435809

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

Lucas Gasselstraat 25 06-10-2020 verbouwen woning  OLO 5301677

  (zonder bedrijfsruimte) 

Markt 14A  vervangen handelsreclame OLO 5492495

de Heemplantsoen 1 06-10-2020 oprichten berging OLO 5214719

Kromme Steenweg 31  08-10-2020 wijzigen bovenwoning OLO 5203603

en 31A 

Elandlaan 17 08-10-2020 vervangen kozijnen OLO 5491849

Doornpad 1, 3 en 5 09-10-2020 splitsen woning in 3 wooneenheden OLO 5358349

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Verliefd              16-10-2020             27-11-2020                  veldschuur/kavelruil/ OLO 4632313

Laantje 3A                         horeca

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.

Zienswijzen indienen

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 Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

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

Horstlandenpark 2 17-08-2020 plaatsen reclame muur OLO 5388361

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Molenstraat 74 verwijderen asbesthoudende materialen OLO 5486289

Grasbeemd 28 / Waterbeemd 14 plaatsen tenten voor opslag materialen OLO 5455245

Sectie U 6531, Ganzenwinkel 2 oprichten woning OLO 5083397

de Kromme Geer 105 vergroten woning OLO 5482275

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Van Meelstraat (locatiecode AA079408142)

Melder: Enexis B.V.

Datum ontvangst: 1 oktober 2020

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  

Welles, G.M.  14-04-1987

Stefanovićiūté, U.  21-03-1999

Gabruk, M.S.  03-04-1989

Wilusz, N.P.   28-04-1989

Koeiman, R.G.  15-11-1960

Akmens, J.  15-01-1985

van Meijl, A.P.A.  25-11-1992

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  

Stanciu, C.  30-01-1989

Sterken, T.F.  11-01-2000

Obradović, Ž.  13-02-1970

Kalinowska, S.   22-09-1993

Miziński, T.   01-11-1993

Hurley, A.P.M.  27-10-1949

Klokgieter, G.  16-06-1972

Struijk, A.  29-03-1982

Paulauskas, V.  13-10-1989

Mollemans, F.A.  08-11-1971

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. 

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 15 oktober 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.

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



• 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


