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Informatie over het raadgevend referendum
van 6 april 2016
Op woensdag 6 april 2016 gaat Nederland naar de stembus.
U kunt zich dan tijdens een raadgevend referendum uitspreken over de
associatieovereenkomst van de Europese Unie (EU) met Oekraïne. De exacte
vraag waarover u zich in het stemhokje kunt uitspreken luidt: Bent u voor
of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de
Europese Unie en Oekraïne?

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
Als u gaat stemmen, bent u verplicht om de stempas en een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Een geldig
legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document
mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas
én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.
Stemmen in elk stembureau
U kiest zelf bij welk stembureau in Helmond u stemt. Op uw stempas staat
het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht
om daar te stemmen. Een overzicht van de stembureaus in Helmond en hun
toegankelijkheid vindt u op www.helmond.nl/verkiezingen.
Meer informatie
Op de website www.helmond.nl/verkiezingen vindt u meer informatie over het
raadgevend referendum. Op www.verkiezingen2016.nl vindt u een pdf-versie van
de tekst van de goedkeuringswet en de associatieovereenkomst en links naar de
bijbehorende bijlagen. Heeft u geen internet? Dan kunt u de wettekst en de tekst
van de associatieovereenkomst van 9 maart tot en met 6 april verkrijgen bij de
Stadswinkel.

Afsluiting Arbergstraat
De Arbergstraat is van 7 maart tot eind mei 2016 afgesloten. Binnenkort
begint de gemeente daar met de aanleg van de rotonde Arbergstraat en de
herinrichting van het stuk Arbergstraat tussen de Cortenbachstraat en de
nieuwe rotonde. Het auto- en fietsverkeer wordt omgeleid.

De Europese Unie en Oekraïne hebben in een associatieovereenkomst afspraken
gemaakt over politieke en economische samenwerking tussen de landen.
Om deze overeenkomst goed te keuren is in Nederland toestemming nodig van
de Tweede en Eerste Kamer. De Tweede Kamer (op 7 april 2015) en de Eerste
Kamer (op 7 juli 2015) hebben ingestemd met deze wet.

Raadgevend referendum
Sinds 1 juli 2015 biedt Nederland haar inwoners de mogelijkheid om via een
raadgevend referendum hun mening over wetten en verdragen te kunnen
geven. Inwoners kunnen zelf een referendum aanvragen. Hiervoor zijn 300.000
handtekeningen nodig. De uitslag is geldig bij een opkomst van minimaal
30%. De uitslag is niet bindend. De wet die de associatieovereenkomst van de
Europese Unie met Oekraïne goedkeurt, is de eerste wet waarover op deze wijze
in Nederland een referendum plaatsvindt.
Uw stempas
Uw stempas ontvangt u tussen 7 en 10 maart via de post. Zonder deze stempas
kunt u uw stem niet uitbrengen. Raakt u uw stempas kwijt of heeft u na 10
maart geen stempas ontvangen? Dan kunt u vanaf 11 maart tot uiterlijk 5 april
12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen aan de balie van de Stadswinkel.
Zorgt u ervoor dat u tijdig een afspraak maakt. U kunt de stempas ook schriftelijk
aanvragen. U kunt de aanvraagformulieren downloaden via het digitaal loket op
www.helmond.nl. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 1 april bij de gemeente
binnen zijn.
Volmacht of kiezerspas
Wilt u gebruik maken van een volmacht of kiezerspas? Het aanvragen van de
kiezerspas kan mondeling tot uiterlijk 5 april 12.00 uur aan de balie van de
Stadswinkel. U kunt een kiezerspas ook schriftelijk aanvragen. De schriftelijke
aanvraag moet uiterlijk 1 april bij de gemeente binnen zijn. Wilt u iemand
machtigen buiten de gemeente Helmond, dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk
1 april een volmacht aanvragen. Machtiging binnen Helmond kunt u regelen via
de achterzijde van uw stempas. Meer informatie en aanvraagformulieren vindt u
in het digitaal loket op www.helmond.nl.
• 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)

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de afronding van de Kasteelherenlaan.
De werkzaamheden aan de onderdoorgang vorderen en de kruising met de
Heeklaan wordt op korte termijn aangelegd. Het laatste stuk is de voltooiing van
de nieuwe rotonde Arbergstraat. Tijdens een inloopavond heeft de gemeente
toegelicht wat er gaat gebeuren, hoe het er uit komt te zien en wat de planning
is.
Eind juni moet de Kasteelherenlaan open gaan voor alle verkeer.
In het najaar (plantseizoen) volgt nog de aanleg van het groen.

Lezing ‘Veerkrachtige kinderen opvoeden’
Heeft u kinderen in de leeftijd tot 12 jaar? En wilt u meer weten over
opgroeien en opvoeden? Kom dan op 10 maart naar de lezing ‘Veerkrachtige
kinderen opvoeden’ van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Een van de belangrijkste taken die ouders hebben, is om kinderen te leren
omgaan met hun gevoelens. Elk kind krijgt in zijn leven te maken met tegenslag
of stress en moet vaardigheden ontwikkelen om daarmee om te gaan.
De emotionele veerkracht die kinderen hebben, ofwel hun vermogen om met
uiteenlopende gevoelens om te gaan, is belangrijk voor geluk, welbevinden en
succes in hun latere leven.
De lezing vindt plaats in wijkgebouw Rijpelberg, Twijnsterhof 161.
Inloop vanaf 19.20 uur, aanvang 19.30 uur (tot 21.30 uur).

Aanmelden tot en met 4 maart
De bijeenkomst is gratis.
Aanmelden kan tot en met 4 maart 2016
via opvoedondersteunerscjg@helmond.nl,
via 0800-5566555 (gratis) of
via www.cjghelmond.nl.

Helmond

• 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

Bekendmakingen

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Gerardusplein 1
Mierloseweg 169

Datum indiening:
18-02-2016
25-02-2016

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten garage en erfafscheiding OLO 1242825 D
verplaatsen inrit/uitweg
OLO 2213093 D

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Verzenddatum besluit:
Dierdonklaan 78
22-02-2016
		
hoek Frankenvoort- 25-02-2016
Lochtenburg		
Grasbeemd 5
25-02-2016
Willem
29-02-2016
Prinzenstraat 186

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
erfafscheiding vervangen
OLO 2161917 A
door poort
aanlegvergunning plangebied OLO 2165067 A
Frankenvoort
installeren sprinklerbeveiliging OLO 2111231 D
vervangen dakkapel
OLO 2165455 A

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Kromme Steenweg 7

Projectomschrijving:		
verzoek verbreden bestaande inrit/uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2159557 D

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Verzenddatum besluit:
Spoormakerserf 57 25-02-2016

Projectomschrijving:
verbouwing woning

Nr. Omgevingsloket
OLO 2201167 D

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Verzenddatum besluit:
Rivierensingel 312 19-02-2016

Projectomschrijving:
oprichten carport

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2155943 D

Projectlocatie: Datum ter inzage
legging vanaf:
Kromme
2 maart 2016
Steenweg 16		
Zuidende 24
2 maart 2016
		

Projectomschrijving:

Nr. Omgevingsloket:

brandveilig gebruik i.v.m.
kampweekend theater en dans
het uitbreiden van de openingstijden
OK tankstation

OLO 2144707 D
OLO 1882405 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
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te
worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a afdeling Bouwen en Wonen, Postbus
950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak
worden gemaakt bij de afdeling Bouwen en Wonen (iedere werkdag te bereiken onder
telefoonnummer 0492-587506).

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.

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)
EFJ van der Steen
AJLM Snijders
M Harrou
NP Dembek
S Ahmed
RV Röhrs
A Azarfane
JAH van Veldhoven
IJW van Stiphout
FMWJ van Veldhoven
AHW Vos
AHM van Santen
M Arras
PAM van den Berg
B Kandelaars
WJT van de Westerlo
EJAM van Brussel
A Fethi
PACM Strijbos
LJHB de Reuver

Geboortedatum
09-06-1962
02-04-1969
17-04-1990
21-12-1992
07-07-1968
06-08-1962
20-06-1993
10-05-1966
24-06-1970
17-12-2004
31-03-1955
24-11-1989
24-02-1981
29-09-1982
02-10-1992
03-10-1969
27-04-1980
01-02-1966
24-03-1960
02-08-1978

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.

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
Hart Cleaning Service Breedijk 4
Intemo BV
Marshallstraat 20
		

Burgemeester en Wethouders van Helmond

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

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

Het is veel

vetter

om het in de
gele bak te doen!

Omschrijving melding
Het veranderen van een schoonmaakbedrijf.
Het veranderen van een inrichting voor handel
in industriële computers.

• 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

2 maart 2016

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

