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Eenmalige vergoeding voor energiekosten Werkzaamheden voetgangersgebied
nu voor meer inwoners beschikbaar
Ameidestraat en Kerkstraat
Gas, boodschappen: alles is duurder. Bent u bang dat u de rekening niet meer
kunt betalen? U bent niet alleen. De gemeente Helmond heeft daarom besloten
om dit jaar nog meer inwoners te helpen. De energievergoeding is een bedrag
tussen de €700 en €1300,-. Dit is afhankelijk van uw inkomen.
Wilt u weten of u de eenmalige vergoeding kan krijgen?
Ik wil iemand spreken
Overal in Helmond zijn spreekuren en inloopmomenten. De mensen daar weten
precies of u de vergoeding kan krijgen. Ze kunnen de aanvraag meteen samen
met u doen. Zo staat het geld het snelst op uw rekening. Neem dus uw gegevens
mee.
Dit heeft u nodig:
• bewijs van uw (+ uw partners) inkomsten
• afschrift van uw bankrekening (1 maand)
• voor de hogere inkomens: bewijs dat u in 2022 een variabel contract heeft.
Ik wil online kijken
Dat kan op www.helmond.nl/hulpbijrondkomen. Daar staan de voorwaarden en
met welk inkomen u in aanmerking komt. U kunt hier ook digitaal de aanvraag
doen.
Belangrijk: u hoeft dit bedrag nooit terug te betalen en het heeft geen gevolgen
voor uw uitkering of toeslagen. Het is echt een vergoeding zodat u warm de
wintermaanden door komt.
Hulp, advies of vragen?
U kunt nog meer hulp, advies en tips krijgen als u moeite heeft met rondkomen.
Er zijn allerlei manieren hoe u zelf de energierekening omlaag kan krijgen.
Kijk op de website voor handige informatie.
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen?
Kom vooral naar de informatiemomenten. Wanneer deze bij u in de buurt zijn
kunt u vinden op de website www.helmond.nl/hulpbijrondkomen.
U kunt natuurlijk ook bellen naar: 14-0492, optie 2.

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo
Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 22 november 2022, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Visie op Wonen, Welzijn en Zorg
2. 2e Bestuursrapportage (Berap)
Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 22 november 2022, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Grootschalige logistiek op bestaande bedrijventerreinen
2. Visie Stationskwartier
De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad.
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

• 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)

In de maanden november en december zijn er werkzaamheden in het
voetgangersgebied van de Ameidestraat en Kerkstraat/hoek Markt. Er wordt door
Enexis en Brabant Water gewerkt aan het vervangen van water- en gasleidingen.
Zij bundelen zo veel mogelijk de werkzaamheden om de doorlooptijd zo kort
mogelijk te houden. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag.
In deze periode blijven het gebied en de winkels gewoon toegankelijk voor
voetgangers en winkelend publiek. We proberen de overlast tot een minimum te
beperken, maar het kan zijn dat u enige overlast ondervindt.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Wethouder van Wellaan 172 07-11-2022
Kerkstraat Zuid 19
06-11-2022
Kasteeltuin
07-11-2022
Haverdijk 11
08-11-2022
Jan de Withof 54
08-11-2022
Aarle-Rixtelseweg 24
09-11-2022
Marktstraat 20
09-11-2022
Ansemhoek 3
10-11-2022
Soesterbergplein 10
13-11-2022

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
wijzigen voorgevel
7380775
wijzigen gebruik pand, plaatsen reclame 7359491
plaatsen kunstwerk
51249008
verlenging gebruik vaccinatie locatie
7382107
oprichten garage
7383913
realisatie lichtinstallatie TC de Horst
7379189
wijzigen café in 6 appartementen
7385211
oprichten bijgebouw/berging
7223509
oprichten overkapping, wijzigen berging 7393853

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Beemdweg 15
08-11-2022
Rooseindsestraat 9
08-11-2022
Dijksestraat 21A
03-11-2022
Kasteeltuin
09-11-2022
Luitvoort 1
09-11-2022
Burgemeester Krollaan 31 10-11-2022
Zijdevlinder 3
10-11-2022
Rietbeemdweg 3
14-11-2022

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vervangen erfafscheiding
7305909
transformatie loods
7067565
oprichten berging
6809307
plaatsen kunstwerk
51249008
plaatsen ondersteuningspalen leibomen 7257781
maken uitweg
7263597
maken uitweg
7344319
oprichten hoogstapelstellingen
7272697

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie:
Ontvangstdatum:
Speelhuisplein 2 07-11-2022
Theater Speelhuis		
Kasteellaan 8
08-11-2022
		
Kasteellaan 8
08-11-2022
		
Kasteellaan 8
08-11-2022
		
Mgr. Swinkelsstraat 5 09-11-2022
Leonardusbuurt, Zonnekwartier, 		
Wevershof, Vossenberg en Zangershof		
Raktweg 1
31-08-2022

Projectomschrijving:
Trapped Orange The World,
25 november 2022
Carnaval 2023 Stadsherberge De Kei,
16 t/m 21 februari 2023
Kasteeltuinconcerten uitloop 2023,
van 7 juli t/m 25 augustus 2023
Kasteellaanconcerten,
9 juli t/m 27 augustus 2023
Halloween binnenstad Helmond Oost,
21 oktober 2023

Dossiernr:
2022-X3500
2022-X3520
2022-X3522
2022-X3543
2022-X3547

Helmcross 2023, 5 t/m 9 januari 2023 2022-X2743

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.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
de Wiel 2, 2A t/m 2E en
14-06-2022 Kamerverhuurpand (16 kamers)
7049211
Kerkstraat Zuid 15		 verbouwen naar 7 appartementen.
Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

• 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 uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:
Berkveld 12

Verzenddatum besluit:
8-11-2022

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
wijziging vergunning brandveilig gebruik 7171249

Inzage
Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen vanaf, de dag na publicatie, voor een periode van zes weken ter inzage in het
Stadskantoor. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14-0492.
Beroepschrift indienen
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen
zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode
voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de
rechter om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval stelt u eerst
beroep in. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in
’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

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.
Naam en voorletter(s)		
Peeters, J.J.A.		
Tel, O.M.E.		
Meijers, L.J.J.		
Karčiauskas, U.		
Nuza, R.N. 		
Abdeslam Villar, N.		
Mabrouk, Y. 		
van Bussel, B.G.A.		
El-Bouarfaoui, O.		
Ajouaou, S.		
Kucharski, A.		

Geboortedatum
22-02-1989
24-05-1995
12-09-1998
13-02-2003
16-12-1997
13-02-1997
26-11-1995
26-09-1984
26-02-1995
08-12-1990
01-06-2003

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.
Naam en voorletter(s)		
Cierkosz, A.K.		
Shi, C.		
Pauw, N. 		
Vermulst, J.		
Aleksandrovna, H.		
Stefashyna, D.O.		
Kijanka, G.J. 		
Abdou, A.		
Welten, H.J.K.M.		
Tacke, J.M.H.		
Sosna, K.		
Dorvoş, M.S.		
van Oort, C.M.L.		
Van Oorschot, C.J.		
El-Bouarfaoui, S. 		

Geboortedatum
09-07-1988
21-10-1981
22-11-1996
29-01-2020
07-12-1985
03-08-2011
27-07-1985
23-02-1980
26-10-1986
18-12-2000
29-10-1984
18-03-1992
09-02-1982
29-04-1971
15-08-1996

Zienswijzen indienen
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. Neem dan 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Verzenddatum besluit:
Houtsestraat 67
07-11-2022

Projectomschrijving:
maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
7352603

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Blue Skies One B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag
van een bodemsanering voor de locatie Grasbeemd 1 te Helmond (locatiecode: AA079401972).
Het College van B&W heeft besloten in te stemmen met het evaluatieverslag.
De bodemsanering is hiermee afgerond.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken zijn vanaf 16 november 2022 tot 28 december 2022 in te zien bij
cluster Milieu in het tijdelijk Stadskantoor aan de Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Inzage is
alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492.
Bezwaar maken
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan
(dus tot 28 december 2022). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij:
Burgemeester en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.
Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar.
Ook kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20.019, 2500 EA Den Haag.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat op
28 september 2022 een melding te hebben ontvangen van Circet Nederland van een uniforme
bodemsanering categorie tijdelijk uitplaatsen. De melding heeft betrekking op de locatie die
bekend staat als Torenstraat nabij Oostende 157 met locatiecode AA079410212.

Kennisgeving Wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op
basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:
Sherart B.V., Zuiddijk 27 en Waterdijk 7 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor
het aspect geluid.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van het volgende adres:
- Elzehoutstraat thv 25 (VKB 2252)
- Baroniehof thv 170 (VKB 2251)
- Montgolfierstraat thv 20 (VKB 2221)
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
mevr. N. Nobel tel. 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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter
om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst
bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in
’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Burgemeester en wethouders van Helmond

17 november 2022

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

