
Senioren en online veiligheid 
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is april door het
ministerie van Justitie en Veiligheid uitgeroepen tot de Senioren en 
Veiligheidsmaand. Ook Helmond staat deze maand in het teken van 
verschillende vormen van online criminaliteit waar senioren slachtoffer van 
kunnen worden. Senioren krijgen nuttige informatie en concrete tips om te 
voorkomen dat ze slachtoffer worden van internetcriminelen. 

Internetcriminelen proberen op allerlei manieren aan geld of gegevens te komen
Bijvoorbeeld via valse e-mails. De link in de mail kan bijvoorbeeld naar een valse 
website leiden. Na het invullen van uw gegevens krijgt de internetcrimineel 
toegang tot uw computer of persoonlijke gegevens. Daarmee kan de 
internetcrimineel vervolgens veel geld stelen. Deze manier om gegevens te 
achterhalen heet phishing en is één vorm van internetcriminaliteit. De politie 
ziet sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal 
slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) flink toegenomen. 
Daarbij doet een crimineel zich voor als een bekende en vraagt hij of zij om geld 
over te maken.

Ouderen informeren over en waarschuwen voor online criminaliteit
Iedereen kan slachtoffer worden: dus ook iedere oudere. Daarom is april 
uitgeroepen tot maand van ‘senioren en veiligheid’. Via de website
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl krijgt u tips om te voorkomen dat u 
slachtoffer wordt en wat u kunt doen als dat toch gebeurt. Bijvoorbeeld: wanneer 
een bekende ineens vraagt om geld over te maken. Controleer altijd rechtstreeks 
bij de bekende door zijn/haar oude nummer te bellen. En controleer de situatie 
eerst voor u op een link van bijvoorbeeld de bank klikt. Vooral als het gaat om geld 
en belangrijke gegevens.

Tips, webinars en meer informatie?
Ga dan naar de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. Daar is van alles 
te vinden over de verschillende vormen van criminaliteit. Op 15 april is er 
een webinar over ‘spoofing’. Bij spoofing wordt er een trucje gebruikt om een 
andere identiteit aan te nemen. Ook is er op 22 april een webinar waarin online 
veiligheid centraal staat. Deze webinars kunt u gratis volgen via bovenstaande 
website. 

Bel de babbeltiplijn: iedere woensdag in april bereikbaar
Naast digitale informatie op de website wordt in de maand april ook een speciaal 
telefoonnummer beschikbaar gesteld om persoonlijke tips te krijgen of om een 
verhaal als slachtoffer kwijt te kunnen. Deze speciale Babbeltiplijn is op alle 
woensdagen in april te bereiken tussen 9:00 en 17:00 uur op 030-3400670. 

Verstrekkingsbeperking van uw 
persoonsgegevens 
Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen 
(BRP). In de BRP staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, ouders, 
kinderen enz. Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van deze 
gegevens aan overheidsorganisaties en derden. Dit is namelijk geregeld in de 
wet BRP. 

In sommige gevallen kunt u de verstrekking van uw gegevens tegenhouden
Dit heet officieel ook wel verstrekkingsbeperking. De verstrekkingen aan 
overheidsorganisaties kunt u niet tegenhouden. Overheidsorganisaties 
hebben uw persoonsgegevens namelijk nodig voor hun (wettelijke) taken. 
Dit zijn bijvoorbeeld: de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB), 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan sommige derden 
kunt u de verstrekking van uw gegevens wel tegenhouden. Derden zijn 
andere organisaties of personen, dan uzelf of de overheidsorganisatie. Dit zijn 
bijvoorbeeld: pensioenfondsen, Stichting Interkerkelijke Leden Administratie 
(SILA), advocaten en particulieren. De gemeente verstrekt uw gegevens nooit 
zomaar aan derden.

Wilt u verstrekkingsbeperking aanvragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.helmond.nl/verstrekkingsbeperking. U kunt natuurlijk ook 
bellen met het Klant Contact Centrum op telefoonnummer 14-0492. Dat kan elke 
werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur. 

Podiumbijeenkomst over Luchtkwaliteit 
op 20 april
Op dinsdag 20 april organiseert de gemeenteraad een podiumbijeenkomst over 
Luchtkwaliteit. Deskundige sprekers informeren ons over welke stoffen voor 
luchtverontreiniging zorgen, wat het effect is op onze gezondheid, en wat de 
gemeente en inwoners kunnen doen om de luchtkwaliteit  te verbeteren. Dit 
webinar start om 20.00 uur en duurt tot circa 21.15 uur. 

Het programma 
Het programma start met een toelichting van de gemeente op welke stoffen, 
effecten en bronnen verantwoordelijk zijn voor luchtverontreiniging. We krijgen 
antwoord op de vraag: welke stoffen hebben waarop effect? Vervolgens legt de 
GGD uit wat de luchtkwaliteit met de mens doet en welk advies de GGD hierover 
geeft. Tenslotte krijgen we een korte presentatie van het regionaal meetnet 
luchtkwaliteit dat een goed beeld gaat geven van de luchtkwaliteit in heel de 
regio Zuidoost-Brabant.

Webinar volgen
Tijdens podiumbijeenkomsten laten raads- en commissieleden zich informeren 
en inspireren door interessante sprekers. Maar ook u bent van harte welkom 
om deel te nemen! U kunt dit webinar volgen via het YouTube–kanaal van de 
gemeente, via de Facebookpagina’s van de gemeente en de gemeenteraad of via 
Dit is Helmond tv.

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

Meer informatie
Wilt u meer weten over de sprekers en het programma? 
Kijk dan op helmond.raadsinformatie.nl en klik in de kalender op 20 april. 

Toekomstige besluiten
De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden 
zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen. Deze informatie 
gebruiken zij bij het nemen van toekomstige besluiten.

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

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



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  

Wasyliszyn, A.  21-09-1986

Baranyai, A.  16-07-1992

Mikitiuk, P.W.  07-12-1956

Eupen van, G.F-J  26-08-2002

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. 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 Wbb

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

een melding is ontvangen van het voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Churchill-laan 50-52 (locatiecode AA079403911)

Melder: Spirotech Research B.V.

Datum ontvangst: 29 maart 2021

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

Bekendmakingen
 

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

Geldropseweg 91 29-03-2021 handelen in strijd met ruimtelijke  5907877

  regels (uitbreiden woning) 

Churchill-laan 6-8 /  30-03-2021 gevelwijziging, interne verbouwing 5688023 

Engelseweg 150-152-154-156 / Nijverheidsweg 1 

Grasbeemd 1 30-03-2021 plaatsen nieuwe buitengevel 5760039 

Abraham  30-03-2021 maken uitweg 5873939

Bloemaertstraat 15 

Zoete Kers 25 31-03-2021 oprichten woning en aanleggen uitweg 5643635 

Mierloseweg 149 31-03-2021 aanbouw carport  5810235

Lieshoutseweg kavel II 31-03-2021 oprichten woning 5514337

Tamarisbeek 1 31-03-2021 vergroten woning met overkapping 5840911

Dasstraat 25 31-03-2021 constructieve wijziging 5893741

Bosselaan 4A 01-04-2021 oprichten woning 5352911 

Ermgardhoek 7 01-04-2021 oprichten woning en maken uitweg 5586699 

Steenweg 11 01-04-2021 realiseren uitbouw aan de achterzijde 5901199

Hortsedijk 53 01-04-2021 plaatsen dakopbouw 5823943

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

Haverdijk 8 25-03-2021 verplaatsen sirenemast 5941149

Kluisstraat 12B 23-03-2021 aanvraag erfafscheiding 5935749

Peelhof 97 19-03-2021 maken uitweg 5927849

Brandevoort, Faassenhoek,  22-03-2021 oprichten woning en maken uitweg 5794977

kavel HZ4 

Lobbenhoeve kadastraal U  22-03-2021 oprichten woning 5828011

7884 

Dasstraat 25 10-03-2021 constructieve wijziging 5893741

Wesselmanlaan 25 31-03-2021 kappen van 4 bomen 5960103

Sectie A, 7576 Kavel 3  24-03-2021 oprichten woning en maken uitweg 5648311

Aardenburg 

St. Trudostraat 15 24-03-2021 opwaarderen pand  5935123

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

Zandstraat 41 22-01-2021 oprichten kantoor met bedrijfsgebouw  5766485

Wielewaalstraat 2 08-02-2021 verbouwing van een woonhuis  5809947

Prof. Dondersstraat 54 02-02-2021 vergroten woning  5792201

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

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:

Ameidepark 217, Astronautenlaan 26, Astronautenlaan 50, Cornelis Trooststraat 18, 

Demerstraat 3, Essehoutstraat 7, Hof Bruheze 330, Jan Olieslagersstraat 25, Klaproosstraat 6, 

Kuijpersstraat 3, Tulpstraat 7, Van Weerden Poelmanstraat 110.

Gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

Azalealaan 105, Bakelsedijk 39, Baroniehof 143, Baroniehof 197, Govert Flinckstraat 13, 

Hoornstraat 35, Scheerderhof 84.

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. 0492-587605.

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 enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Cox, J.J.  14-12-1978

Mazajlo, I.K  17-10-1962

Rich, O.  24-01-1998

Kandelaars, B.  02-10-1992

Burgemeester en Wethouders van Helmond 8 april 2021

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.


