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Aanvragen subsidie voor verwijderen 
asbestdaken

Heeft u een asbesthoudend dak dat u wilt verwijderen? Dan kunt u daar 
vanaf nu subsidie voor aanvragen. De landelijke ‘Subsidieregeling 
asbestdaken’ is bedoeld voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties 
en overheden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Deze maatregel moet 
gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Voor de subsidieregeling is in 
2016 € 10 miljoen euro beschikbaar.

Waarom verbod op asbestdaken
Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. De 
asbestvezels die daardoor kunnen vrijkomen vormen een gevaar voor de volks-
gezondheid. Bouwbedrijven mogen om die reden al 30 jaar geen asbest meer 
gebruiken.
Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. 
Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend 
materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot 
of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om 
dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. 
Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering.

Eigenaar verantwoordelijk
Eigenaren van asbestdaken 
zijn zelf verantwoordelijk voor 
de verwijdering van asbest. 
Een particulier mag maximaal 
35 m2 asbestdak dat in goede 
toestand is zelf verwijderen. 
Dit mag alleen in strikt 
omschreven gevallen. 
Verwijdering van asbest moet 
altijd gemeld worden bij de 
gemeente. In de meeste 
gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak 
verwijderen. Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen. 
De gemeente Helmond kan eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om 
het asbestdak te verwijderen.

Slechte asbestdaken nu verwijderen
Is uw asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de 
gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde 
daken mogen niet tot 2024 blijven liggen. 

Meer informatie
Voor het aanvragen van subsidie kunt terecht op 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken. 
Meer informatie over bijvoorbeeld het inleveren van asbest en de gemeentelijke 
regels vindt u op www.helmond.n/digitaalloket. 

Invoering Toeristenbelasting vanaf 2017

De gemeenteraad heeft besloten om toeristenbelasting in Helmond in te 
voeren. De toeristenbelasting gaat per 1 januari 2017 in. 

Het betreft belasting voor accommodaties die tegen betaling verblijfsmogelijkhe-
den aanbieden aan (zakelijke) toeristen. Er gaat een tarief gelden van € 1,50 per 
persoon per nacht voor deze accommodaties. De opbrengsten worden gebruikt 
voor de verdere versterking van de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht 
van Helmond. 

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

  

  Commissievergaderingen 
  januari 2016

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 14 januari: vervalt.

Commissie Maatschappij
Maandag 18 januari: vervalt.

Commissie Omgeving
Dinsdag 19 januari, 19.30 uur.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Presentatie Jaarprogramma Helmond West 2016
• Presentatie Jaarprogramma Binnenstad 2016
• Presentatie integrale visie op de Braak & update Stichting Belangen 
 Helmond Sport

De complete agenda vindt u op de website www.helmond.nl/gemeenteraad.

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Dierdonklaan 62 18-12-2015 vergroten woning OLO 2095915 A
tussen Montgolfier- 21-12-2015 aanvraag inrit/uitweg OLO 2058473 D
straat 2 en 2A  ontsluiting binnenterrein 
Hunzestraat/ 21-12-2015 kappen 1 boom OLO 2102263 D
Haringvlietpad  
Duizeldonksestraat 18 21-12-2015 uitbreiding perifere  OLO 2076203 D
   detailhandel binnen de branches 
   meubels en woninginrichting 
Aarle-Rixtelseweg 101 22-12-2015 oprichten garage, tuinhuis OLO 2056871 D
Schutterslaan 19 29-12-2015 plaatsen dakkapel aan de  OLO 2077263 D
   voorzijde van de woning 
Mierloseweg 128 04-01-2016 tijdelijke exploitatie  OLO 2057543 D
   kinderopvang ‘t Skooltje 
Houtse Parallelweg ter 04-01-2016 vervangen duiker door een 
plaatse van kruising met de Goorloop brug met doorlopende oevers OLO 2051583 D
Cederhoutstraat 40 05-01-2016 realisatie Ki-Aikidoschool  OLO 2019949 D
   Torii en wonen 
Callistopad 22 07-01-2016 oprichten overkapping OLO 2023781 D
Rivierensingel 701 07-01-2016 wijziging bouwvergunning  OLO 2066371 A
   (vergroten berging, t.b.v. mantelzorg) 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure 

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
  legging:
Dorpsstraat 1-1A-1B-1C, 14-01-2016 oprichten 4 zorggroeps- +  OLO 1894379 D
van der Weidenstraat 2-4-6-8-8A 5 grondgebonden woningen
Kasteelplein 1 14-01-2016 asbestsanering verdieping OLO 1834517 D

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken, 
met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit 
treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Als een beroep-
schrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer 
worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het 
kader van de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Hobbemalaan 41 28-12-2015  uitbreiding woonhuis (achterzijde) OLO 2121061 D
Spoormakerserf 71 05-01-2016  vergroten woning (achterzijde)  OLO 2124897 D

• 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

• 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)



Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving:  Nr. Omgevingsloket:
Keizerin Marialaan 5 vergroten brandweer museum OLO 2088931 D
Kavel H1 Heiakker oprichten woning  OLO 2078325 D

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Nieuwstraat 38 30-12-2015 plaatsen vloerafscheiding OLO 2062299 D

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Sandenburglaan 7 18-12-2015 plaatsen dakkapel OLO 2113397 D
Bakelsedijk 308 18-12-2015 plaatsen erfafscheiding OLO 2117863 A
Doornweg 8 23-12-2015 oprichten woning OLO 2051191 D
Rinckstraat 8 23-12-2015 plaatsen dakkapel OLO 2094693 D
Hobbemalaan 41 23-12-2015 uitbreiding woonhuis (achterzijde) OLO 2121061 D
Jekerstraat 6 24-12-2015 vergroten woning OLO 2056823 D
Spoormakerserf 71 29-12-2015 vergroten woning (achterzijde) OLO 2124897 D
Montgomerystraat 16 30-12-2015 wijzigen bestemming OLO 2127923 A
Gerstdijk 1 05-01-2016 plaatsen reclame OLO 2130649 D
Witrijt 2 07-01-2016 plaatsen extra binnentrap OLO 2046137 D
Houtsestraat 64 07-01-2016 ontheffing bestemmings- OLO 2133951 A
   plan i.v.m. een evenement 

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Zwanebloemsingel 68 09-11-2015 oprichten woning OLO 2050425 D

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De plannen lig-
gen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons college over de plannen 
heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure (2)

Projectlocatie:       Datum ter inzage   Datum ter inzage      Projectomschrijving:     Nr. Omgevingsloket:
                                     legging vanaf:        legging tot en met:
Vossenbeemd 101  14 januari 2016      25 februari 2016        plaatsen extra 
                    koelinstallatie   OLO 2007503 D

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met 
ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, 
Frans Joseph van Thielpark 1 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. Gedurende deze termijn wordt iedereen 
in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar 
maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 
950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690369).

Verkeersbesluiten (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• Aan de noordzijde van de Rooseindsestraat, vanaf de inrit van perceel met huisnummer 26 tot 
 voorbij de inrit naar tegenoverliggend perceel met huisnummer 31-33 en aan de zuidzijde van de 
 Rooseindsestraat vanaf de inrit van het perceel met huisnummer 37 tot voorbij de inrit naar 
 perceel met huisnummer 31-33, een parkeerverbod in te stellen door het plaatsen van borden
• door het plaatsen van betonnen legio-blokken op het wegdek, een fysieke knip aan te brengen 
 voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het kruispunt Mgr. Nolensstraat/Arbergstraat.

Nadere informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan alleen op afspraak. 
U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien op 
www.helmond.nl/verkeersbeluiten. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 
opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

Toezicht Participatiewet (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 05-01-2016 hebben besloten dat klantbegeleiders 
van de gemeente Helmond, dienst Samenleving en Economie, afdeling Werk en Inkomen, gedurende hun 
deelname aan het project Intensieve worden aangewezen als toezichthouder Participatiewet. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“Stiphout – Dorpsstraat-van der Weidenstraat”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 22 december 2015 hogere waarden 
voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 63 dB hebben vastgesteld ten 
behoeve van de omgevingsvergunning van het plan “Stiphout – Dorpsstraat-van der Weidenstraat” ten  
gevolge van het wegverkeerslawaai van de Dorpsstraat/Gerwenseweg.

Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 14 januari 2016 gedurende 
zes weken (t/m 24 februari) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. 
Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via 
telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.  

Beroep
Gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, bestaat op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid een beroepschrift 
in te dienen bij de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. Ook kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Opmerking verdient dat geen beroep meer kan 
worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het 
kader van de eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht. 

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen geen bekend adres meer 
hebben in de Basisregistratie Personen (BRP). Het college van B&W heeft het voornemen de bijhouding 
van de persoonslijsten van deze personen stop te zetten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer 
als ingezetene in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties 
waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum
 
F Ben Braim  10-04-1986
E. Hesen  05-10-1960
AJ van Grootel  31-05-1970
EH El Moudnab Hemmich 29-04-1983
S El Mansouri  10-07-1989
F El Moudnab El Mansouri 22-06-2007
O El Moudnab El Mansouri 13-07-2009
R El Moudnab El Mansouri 10-02-2015
SA Spiewak  13-06-1980
MA Espulien  16-11-1965
A Demirel  07-10-1984
KA Lipski  26-12-1975
M van de Kerkhof  14-04-1989
Mingiedi Kiazi  11-05-1967
S Snijders  28-05-1982
F Yilmaz  18-07-1993

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit voornemen zijn 
zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
postbus 950,  5700 AZ Helmond. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier 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. Na vier weken wordt over het voornemen 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  Con-
tact 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 13 januari 2016

• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt


