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Op 20 maart kunt u stemmen voor
Provinciale Staten en het waterschap.

De stembussen zijn open
tussen 7.30 en 21.00 uur

34

Er zijn
stembureaus in Helmond.
Kies zelf waar u stemt.

Verkiezingen Provinciale Staten en
Waterschappen 2019
De verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen zijn op woensdag
20 maart. De stembussen zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.
De stempassen vallen uiterlijk 28 februari in de bus.
Wilt u weten wat de provincie allemaal doet en welke partijen meedoen aan
de verkiezingen? Kijk dan op www.brabant.nl/verkiezingen. Daar staat ook de
Stemwijzer die u kan helpen bij uw keuze.
Alles over de waterschappen en de deelnemende partijen aan deze verkiezingen
leest u op www.aaenmaas.nl/verkiezingen of www.dommel.nl/verkiezingen.
Daar vindt u ook de Stemhulp.
Legitimatie
Gaat u stemmen, dan bent u verplicht om de stempas en een legitimatiebewijs
mee te nemen naar het stembureau. Een 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.
Wie mag stemmen?
De voorwaarden om te mogen stemmen voor Provinciale Staten en waterschap
zijn verschillend. Het kan dus, afhankelijk van uw situatie voorkomen dat u één
stempas ontvangt.

STEMBUREAU

Vergeet uw legitimatie niet!

Uw stempas wordt op 28 februari bezorgd.

Waar kan ik stemmen?
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. Stemt u voor Waterschap De Dommel, dan kunt u voor die verkiezing
alleen stemmen in wijkhuis ’t Brandpunt (Brandevoort).
Wilt u meer informatie?
Op www.helmond.nl/verkiezingen vindt u informatie over alle stembureaus in
Helmond, wat u kunt doen als u uw stempas kwijtraakt en hoe u iemand kunt
machtigen om voor u te stemmen.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 26 februari 2019, 19.30 uur

Stempas kwijtgeraakt of niet ontvangen?
Vraag (opnieuw) aan.
Kunt u zelf niet naar
de stembus?
Machtig dan
iemand anders.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Begroting 2019 OBS Helmond
2. Motie Eerste hulp bij psychische problemen
3. Visie Stadskantoor in Beweging - Toekomstgericht werken
Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 26 februari 2019, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Motie verhoging van de individuele studietoeslag; eerste wijziging verordening
individuele studietoeslag Helmond 2015’
2. Bestemmingsplan Binnenstad - Omgeving Leonarduskerk I
De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Kijk voor alle informatie 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)

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

Inloopavond werkzaamheden herinrichting
Mierloseweg

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Aarle-Rixtelseweg 105
11-02-2019

Medio maart start de gemeente met uitvoering van de herinrichting van de
Mierloseweg. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Troelstrastraat
tot aan de Houtse Parallelweg. Daarnaast wordt de Houtse Parallelweg tot
aan de Kardinaal van Enckevoirtstraat meegenomen in de reconstructie. De
werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober gereed.
Inloopavond maandag 25 februari
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt op maandag 25
februari een inloopavond gehouden van 18.00 tot 20.30 uur. Belangstellenden
zijn die avond van harte welkom in zaal De Koning, Mierloseweg 301. Tijdens
de inloopavond kunnen belangstellenden tekeningen en fasering van het
werk bekijken. Ook kunnen er vragen gesteld worden aan medewerkers van
de gemeente Helmond of aan de aannemer van het werk. Daarnaast zijn er
medewerkers aanwezig van Hanselman Groep B.V., de firma die de bouwkundige
opname uitvoert.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Oostdijk 6B
07-02-2019
Zoete Kers 1
08-02-2019
Beelsstraat 3 en
11-02-2019
Zuiderstraat 61N		
Kromme Steenweg 7
11-02-2019
percelen T04527, T07546, 11-02-2019
T 07539		
Vuurvlinder 9
11-02-2019
2e Haagstraat 29
12-02-2019
percelen A 2079 en A 2080 13-02-2019
(vm Gerwenseweg 39)

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten werkplaats, keimen woning OLO 4053649
kappen 2 bomen
OLO 4121811
verbouwen kantoor/winkel naar
OLO 4155995
2 appartementen
plaatsen dakkapel
OLO 4155383
bouwen fietsbrug Automotive
OLO 4121107
Campus
oprichten woning
OLO 3847721
wijzigen gevel, plaatsen dakkapellen OLO 4077269
kappen bomen
OLO 4196721

Projectomschrijving:
oprichten woning
oprichten KFC-restaurant
oprichten berging/veranda
plaatsen tuinhuis
splitsen woning
kappen bomen
kappen 1 boom
plaatsen carport
plaatsen dakkapel
plaatsen gevelreclame
plaatsen dakkapel (voorzijde)

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4085437
OLO 4122109
OLO 4195411
OLO 4200051
OLO 4201061
OLO 4196721
OLO 4199179
OLO 4203905
OLO 4197035
OLO 4205521
OLO 4207285

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Kaldersedijk, t.o. 14
oprichten woning
OLO 4155491
Rivierensingel 480
vergroten woning
OLO 4118779
		

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Beemdweg 61

Datum indiening: Projectomschrijving:
11-02-2019 uitbreiden gronddepot

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3263381

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij
een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:

Montgomerystraat 12 (locatiecode AA079402170)
Mourik Groot-Ammers BV
4 februari 2019

Onttrekking aan het openbaar verkeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad
in zijn vergadering van 5 februari 2019 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft
besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het naamloze, doodlopende pad
(gedeeltelijk verhard) gelegen op de Automotive Campus, parallel aan de Europaweg.
Inzage
Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van dinsdag
19 februari 2019 gedurende zes weken (tot en met 2 april 2019) voor een ieder kosteloos ter
inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op
afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14 0492. De stukken
worden dan voor u klaargelegd.
De stukken kunt u ook inzien via www.helmond.nl/onttrekkingwegen.
Bezwaar
Tegen het raadsbesluit kunnen belanghebbenden, gedurende genoemde termijn van ter inzage
legging, bezwaar maken bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij
de gemeenteraad van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of elektronisch via
www.helmond.nl/bezwaar). Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, kan/
kunnen tevens op grond van artikel 8:81 Awb de president van de Arrondissementsrechtbank
te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen.

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
voormalig Raaymakersterrein 28-06-2018 oprichten 67 woningen en
OLO 3759119
(Mierloseweg/Kasteelherenlaan)		 41 appartementen (Parc Verde)
Paulus Potterlaan
21-12-2018 oprichten 20 woningen en
OLO 4015327
		 11 appartementen
Geysendorfferstraat 23
20-12-2018 uitbreiding winkel,
OLO 4106993
		 vervangen reclame
Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Locatie
Herselsestraat 3-11

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
TNO, Automotive Campus 25 te Helmond.
Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen, OLO-nummer 3898375.
De verandering betreft het realiseren van extra opslagvoorzieningen.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 februari 2019 ter inzage in het
Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een
afspraak maken. Dit kan via ww.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor
een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via
telefoonnummer 088-3690455.
Bezwaar
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (14 februari 2019) kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan
burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus
950, 5700 AZ Helmond. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending
van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek
om voorlopige voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Bezwaar maken?

Verlenging beslistermijn (1)

Naam inrichting
HupHup

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4142913

Kennisgeving beschikking

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Horst 12
07-02-2019
Deltaweg, sectie C 11243
08-02-2019
Wachtelbeemden 12
07-02-2019
Wachtelbeemden 14
09-02-2019
Beelsstraat 5
10-02-2019
percelen A 2079 en A 2080
07-02-2019
(vm Gerwenseweg 39)
Mauritslaan 7
08-02-2019
Kloosterstraat 27
11-02-2019
Hortsedijk 135
07-02-2019
2e Haagstraat 42
12-02-2019
Klarinetstraat 79
12-02-2019

Projectomschrijving:
kappen 1 boom

Omschrijving melding
Het starten van een fitnesscentrum.

• 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

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

20 februari 2019

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere
woensdag 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

