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Denk mee over Jouw Centrum van Helmond

Op donderdagavond 18 februari houdt de gemeente Helmond een speciale 
avond over het centrum van Helmond. Ideeën over hoe we ons centrum 
kunnen verbeteren? Hoe het anders kan? Praat dan mee! Samen gaan we 
met (nieuwe) ideeën voor het centrum aan de slag. De avond vindt plaats in 
De Traverse (Steenweg). Inloop is vanaf 19.00 uur, het programma begint om 
19.30 uur  en eindigt rond 22.30 uur.

Wethouder Erik de Vries: “Veel Nederlandse steden hebben dezelfde problemen in 
het centrum als Helmond. Leegstand van winkels en woningen, bereikbaarheid, 
parkeergelegenheid, aanwezigheid van groen etc.. De afgelopen jaren is er hier 
al veel veranderd. Maar dat kan sneller en beter. Samen met de hele stad willen 
we de komende maanden ideeën ophalen over het verbeteren en versterken van 
ons centrum. We willen toe naar een centrum waar iedereen graag naartoe wil. 
Waar het aantrekkelijk is voor ondernemers. Waar culturele initiatieven de stad 
verlevendigen. Waar men met veel plezier woont. Kortom: een centrum dat past 
bij de huidige tijd én de aard en grootte van onze stad.” 

Iedereen is welkom
De gemeente Helmond is dus op zoek naar ideeën en gedachten van inwoners 
over het centrum van Helmond. Wethouder de Vries: “Op 18 februari is iedereen 
die een idee heeft van harte welkom. Er zijn vijf onderwerpen waarover we in 
gesprek gaan: bereikbaarheid, een bruisend en levendig centrum, de aankleding 
en inrichting, innovatie en het Havenpark. Maar ook ideeën die gaan over een 
combinatie van deze thema’s zijn meer dan welkom!”

Na 18 februari worden ook op andere momenten, plekken en manieren ideeën 
opgehaald in en om de stad. Wethouder De Vries: “Hiermee gaan we verder aan 
de slag. De ideeën die we nu ophalen liggen aan de basis van de plannen voor de 
verdere ontwikkeling van  ons centrum.” 

Aanmelden
Een bijdrage leveren en meedenken over ‘Jouw Centrum van Helmond’? 
Kom dan op 18 februari naar De Traverse. Aanmelden kan via het e-mailadres 
jouwcentrum@helmond.nl. Kijk voor meer informatie op 
www.jouwcentrumvanhelmond.nl.

Hulp bij invullen van uw belastingaangifte  

Woont u in de gemeente Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, 
Someren, Asten of in een daar omliggende plaats en heeft u hulp nodig bij 
het invullen van uw belastingpapieren? Dan kunt u vanaf 7 maart terecht bij 
de Stadswinkel van de gemeente Helmond. 

De Stadswinkel houdt samen met de Belastingdienst speciale spreekuren. 
De spreekuren gaan op afspraak.

Aanmelden via belastingtelefoon
Wilt u zich aanmelden? Bel dan de belastingtelefoon: 0800 - 0543. Heeft u al een 
afspraak ingepland in Eindhoven? Dan kunt u die omzetten naar Helmond.

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u als het nodig is in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

Spreekuur in Westwijzer
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op 25 februari in wijkhuis Westwijzer. 
Met wethouder Van der Zanden kunt u in gesprek over zorg (Wmo), armoede of 
ouderen. Wilt u praten over jeugd, onderwijs of gezondheid? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer 
en onderhoud, groen, wijkgericht werken en toerisme en recreatie? Dan kunt u 
terecht bij wethouder De Vries. U kunt zich tot en met 17 februari aanmelden 
voor het spreekuur. Wethouder Van der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij 
Jolanda Benders, via j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151. 
Spreekuur wethouder De Vries: aanmelden bij Tanja Geelen via 
t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven). Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder 
Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met 
wethouder Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: 
l.daub@helmond.nl of 0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar 
een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via 
mevrouw Daub.

Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. Meer informatie over de collegeleden vindt u op 
www.helmond.nl/college. 

De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in te dienen, bezwaar aan te 
tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. Daarvoor biedt de gemeente 
andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u daarover meer.

 Commissievergadering Omgeving   
 16 februari, 19.30 uur, bestuurscentrum Boscotondo

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Presentatie aanpak boomwortelproblematiek 
2. Geluidsanering Railverkeerslawaai      
3. Vaststellen bestemmingsplan Binnenstad Vossenberg – Zonnekwartier I

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies. 

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

• 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



 Vergaderingen 
 welstandscommissie
 

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 16 februari, 1 maart, 15 
maart en 29 maart 2016. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op 
www.helmond.nl, Bewoners, Bouwen, onder kopje Bouwen Welstandscommissie 
met agenda’s. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in de Stadswinkel, Frans 
Joseph van Thielpark 1 te Helmond, geopend op maandag van 12.00 uur tot 19.00 
uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt dit doorgeven op telefoonnummer 
0492-587575 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kardinaal Van 31-01-2016 oprichten tuinhuis OLO 2168469 D

Enckevoirtstraat 20

Kanaaldijk Z.W. 3 01-02-2016 oprichten bedrijfshal OLO 2171557 D

Hortensialaan 87 29-01-2016 melding brandveilig gebruik OLO 2159745 D

Molenstraat 192-194 02-02-2016 realiseren 6e appartement OLO 2173793 D

Jan Ettenstraat 2 04-02-2016 vergroten woning OLO 2065449 D

  (aanbouw keuken met kelder)

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

van ‘t Hoffstraat 11  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 2103907 D

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

 besluit:

Middendijk 5A 29-01-2016 oprichten bedrijfsruimte OLO 1853211 D

Heistraat 41,  01-02-2016 oprichten 20 appartementen  OLO 2110581 D

41A t/m 41D, 43,   met commerciële ruimte

43A t/m 43D,   (Weverspoort Blok 11)

45, 45A t/m 45D, 

47, 47A t/m 47D, 49 

Zoete Kers  01-02-2016 oprichten 7 appartementen OLO 1986605 D

31 t/m 43 oneven  (villa Spaendonck)

Steenovenweg 4A 28-01-2016 plaatsen extra reclame OLO 2035099 D

Lindehoutstraat 24  plaatsen antenne-installatie OLO 2054607 D

Witrijt 2 03-02-2016 plaatsen extra binnentrap OLO 2046137 D

Dortmunderkade 03-02-2016 plaatsen lamellenhek  OLO 2162207 D

2 t/m 36  containerruimte VvE Doeverode

Brandevoort 27 03-02-2016 oprichten woning OLO 2150555 D

  (wijziging van eerdere vergunning)

Dr. Dreeslaan 232 04-02-2016 oprichten woning (tweekapper) OLO 1971449 A

Dr. Dreeslaan 234  oprichten woning (tweekapper) OLO-1971217 A

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Lage Dijk 19 08-12-2015 ontheffing bestemmingsplan  OLO 2113163 A

  i.v.m. een evenement

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend 

nadat ons college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens 

gepubliceerd.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ontvangen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Industrial Isolation Solutions Rooseindsestraat 43b Starten van een bedrijf.

Lolaar Spuittechniek B.V. Waterbeemd 1 Voor het veranderen van een bedrijf.

Vertrokken naar onbekende bestemming (2)
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 besloten 

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

ERM 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

Mingiedi Kiazi 11-05-1967

S Snijders 28-05-1982

F Yilmaz 18-07-1993

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.

Kijk voor meer info op:
www.helmond.nl/vet

Het is veel

vetter
om het in de 
gele bak te doen!

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 10 februari 2016


