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Startpunt Geldzaken

Heeft u een laag inkomen? Komt u moeilijk 
rond? Dan is deelname aan het geldplan 
‘Beter rondkomen’ van Startpunt Geldzaken 
wellicht iets voor u. 

Het Startpunt Geldzaken helpt u op weg om uw 
persoonlijke geldzaken in balans te brengen en te 
houden. Zo geeft het geldplan ‘Beter rondkomen’ 
tips om te besparen en om extra inkomsten te 
verkrijgen. U kunt gratis gebruik maken van het 
Startpunt. Uw deelname is anoniem. 

Meer weten? 
Meer informatie vindt u op http://helmond.startpuntgeldzaken.nl. 
Wilt u meer weten over de gemeentelijke regelingen en andere Helmondse 
voorzieningen en organisaties die u mogelijk kunnen ondersteunen, kijk dan op 
www.helmond/minima.

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 bij bibliotheek
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op 24 maart tussen 11.00 en 12.00 uur bij 
Bibliotheek Helmond-Peel (Watermolenwal 11). 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 16 maart 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. 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.

Hulp bij invullen van 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 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.

Gezocht: leden Urgentiecommissie Stedelijk 
Gebied Eindhoven

Namens de gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven, de daarin werkzame 
woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. 

Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven (de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-
Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) geldt 
een urgentieregeling met regels voor het verhuren van woningen met voorrang 
voor urgent-woningzoekenden. Aanvragen voor urgentie worden voorgelegd aan 
een onafhankelijke urgentiecommissie. Wij zijn naar nieuwe leden die vanuit hun 
maatschappelijke betrokkenheid invulling willen geven aan deze commissie.

Een volledig profiel en achtergrondinformatie vindt u op 
www.veldhoven.nl/vacatures. U kunt reageren tot 23 maart 2016 via 
werken@veldhoven.nl.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 14 maart, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Stand van zaken Voortgang van de Wmo en jeugdzorg
2. Gewijzigd beleid trouwlocaties, inclusief derde wijziging Legesverordening

Commissie Omgeving
Dinsdag 15 maart, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie grondprijzen sociale woningbouw
2. Presentatie afvalbeleidsplan 

Commissie Financiën
Woensdag 16 maart, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Controleprotocol gemeente Helmond voor accountantscontrole
2. Presentatie voortgang project vennootschapsbelasting

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 17 maart, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Strategische agenda Helmond 2016-2020
2. Communicatietraject wijken inzake vluchtelingenproblematiek

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/raadscommissies

6 april 2016
Referendum over associatieovereenkomst tussen 

Europese Unie en Oekraïne
Meer weten? Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen

• 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

Financiële ondersteuning

Kinderen 

Goedkope en gratis spullen

Advies en hulp

Ondernemers met financiële problemen

Handige websites

Ondersteuning voor inwoners 

met een laag inkomen

september 2015



Vergaderingen 
welstandcommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 15 maart 2016, 29 maart 
2016, 12 april 2016, 26 april 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

Benoeming lid van de gemeenteraad
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de 

gemeente Helmond, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat 

Hamacher, J.P.M. (Jack) (m), wonende te Helmond, bij besluit van vrijdag 5 februari 2016 

benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Helmond. Het betreft de benoeming in de 

vacature die is ontstaan door het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente Helmond 

van van de Ven, T.J.W. (Theo) (m), wonende te Helmond.

Plaats:             Helmond         

Datum:            vrijdag 5 februari 2016

De voorzitter voornoemd,

Mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

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

Strobolhoeve 5 19-02-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2217035 A

Wethouder van 28-02-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2216215 D

Wellaan 174

Beukeliusstraat 15 29-02-2016 vervangen van een bijgebouw OLO 2217045 D

Kerkstraat 43-45 02-03-2016 verbouwing winkel/woning OLO 2223191 D

Schootensedreef 02-03-2016 oprichten en uitbreiden kantoorpand  OLO 2220333 D

kadastraal B 4075 en 4312

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

Hoofdstraat 17 oprichten bedrijfsruimte OLO 2190439 D

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

Kruipheide 1 26-02-2016 oprichten woning OLO 2157583 D

Stipdonkseweg- 29-02-2016 ophogen en inrichten perceel OLO 2139419 D

Nieuwe Aa

Schutterslaan 19 01-03-2016 plaatsen zadeldak op garage OLO 2157635 D

Strobolhoeve 5 02-03-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2217035 A

Mierloseweg 169 01-03-2016 verplaatsen inrit/uitweg OLO 2213093 D

Geldropseweg 55 04-03-2016 vergroten woning met OLO 2064539 D

   overdekt zwembad

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket

Bakelsedijk 136 29-02-2016 plaatsen overkapping OLO 2103143 D

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

Grasbeemd 14 18-12-2015 uitbreiding bedrijfspand OLO 2111177 D

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 een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ontvangen van: 

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Stichting Wijkhuis De Geseldonk Cederhoutstraat 44 het veranderen van een inrichting.

Milieu
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding ingevolge het Besluit mobiel 

breken bouw- en sloopafval is ingekomen van: Gebr. Aldenzee Grond- en Sloopwerken, voor het 

uitvoeren van werkzaamheden aan de Kranenbroek 1 te Helmond.

Volgens de Wet milieubeheer is voor de omschreven activiteiten geen vergunning vereist.

Ontwerpbestemmingsplan Woonwagenlocaties Helmond I
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Woonwagenlocaties Helmond I met ingang van 10 maart 2016 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

In het kader van de actualiseringsplicht is voor het geldende bestemmingsplan 

“Woonwagenlocaties Helmond” een nieuw conserverend bestemmingsplan gemaakt, 

Woonwagenlocaties Helmond I. Hiermee worden de woonwagenlocaties, voorzien van een 

actueel planologisch-juridisch kader. Met uitzondering van het kampje aan de Beemdweg. 

Dit kampje heeft in 2015 een actueel kader gekregen. 

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.0000BP150084-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op 

afspraak, via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Woonwagenlocaties. Mondelinge 

zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch naar voren 

worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 

702602.

Vastgesteld bestemmingsplan Binnenstad Vossenberg – Zonnekwartier I
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 1 maart 2016 het bestemmingsplan 

Vossenberg - Zonnekwartier I ongewijzigd  heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 10 maart 2016 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit bestemmingsplan betreft de actualisatie van de buurten Vossenberg en Zonnekwartier, 

beide gelegen in de wijk Binnenstad-Oost.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1000BP150044-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via 

telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van 

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 11 maart 2016 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

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.
Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen Burgemeester en Wethouders van Helmond 9 maart 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


