
Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u stemmen voor de Tweede Kamer. U 
kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur. U kunt stemmen in elk stembureau 
binnen Helmond. Vergeet niet om uw stempas en legitimatie mee te nemen.

Uw stempas
Uw stempas ontvangt u op 23 februari via de post. Zonder deze stempas kunt u 
uw stem niet uitbrengen. Raakt u uw stempas kwijt of heeft u op 24 februari nog 
geen stempas ontvangen? Dan kunt u vanaf 24 februari tot uiterlijk 10 maart 
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 
www.helmond.nl/verkiezingen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 maart 
bij de gemeente binnen zijn.

Kiezerspas
Wilt u gebruik maken van een kiezerspas, zodat u in een andere gemeente kunt 
stemmen? Het aanvragen van de kiezerspas kan mondeling tot uiterlijk 14 maart 
12.00 uur aan de balie van de Stadswinkel. U kunt een kiezerspas ook schriftelijk 
aanvragen. De schriftelijke aanvraag kunt u vanaf 24 februari aanvragen. 
Uw aanvraag moet uiterlijk 10 maart bij de gemeente binnen zijn. 
Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen voor meer informatie.

Machtigen
Wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen? Vul dan de achterzijde van uw 
stempas, onderteken deze en geef uw stempas vervolgens mee aan degene die 
voor u gaat stemmen. Wilt u iemand machtigen buiten de gemeente Helmond, 
dan kunt u vanaf 24 februari tot uiterlijk 10 maart schriftelijk een volmacht 
aanvragen. Op die datum moet de aanvraag bij de gemeente binnen zijn. 
Machtiging binnen Helmond kunt u regelen via de achterzijde van uw stempas.
Meer informatie en aanvraagformulieren vindt u www.helmond.nl/verkiezingen. 

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
Als u gaat stemmen, bent u verplicht om de stempas en een geldig legitimatie-
bewijs 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 toegankelijk-
heid vindt u op www.helmond.nl/verkiezingen. 

Meer informatie
Op uiterlijk 2 maart ontvangt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus.
Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezingen vindt u op 
www.helmond.nl/verkiezingen. U kunt er ook de Stemwijzer invullen.
Meer informatie vindt u ook op www.elkestemtelt.nl.

Gemeentelijke heffingen digitaal ontvangen

Wilt u uw post van de overheid voortaan digitaal ontvangen? Dat kan met de 
berichtenbox van MijnOverheid. 

In uw persoonlijke berichtenbox ontvangt u berichten over bijvoorbeeld 
gemeentelijke aanslagen, uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van 
uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u 
zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Ervaar het zelf en meld u aan met uw 
DigiD op www.mijnoverheid.nl.

Bent u al aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke 
heffingen in uw inbox. Heeft u zich niet aangemeld bij MijnOverheid? 
Dan ontvangt u de aanslag per post.

Uw mening telt: spreekrecht bij raad en commissies

De leden van de raadscommissies en de gemeenteraad horen graag uw 
mening. Deze kunt u geven door onder andere gebruik te maken van het 
spreekrecht.

Wilt u hiervan gebruik maken? Dan is het goed om te weten dat er enkele 
spelregels zijn:
• bij een raadsvergadering of een commissievergadering kunt u inspreken over 
 onderwerpen die op de agenda staan,
• als spreker krijgt u maximaal 5 minuten de gelegenheid om uw standpunt toe
 te lichten,
• per groepering, instelling of organisatie mag slechts één persoon het woord 
 voeren. Als u wilt inspreken, geef dan vooraf aan namens welke groepering, 
 instelling of organisatie u gaat spreken.

Aanvragen spreekrecht
Wilt u inspreken bij de raadsvergadering? Meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór 
het begin van de raadsvergadering aan bij de griffier, de heer J. Jaspers 
tel. (0492) 58 70 36. 

Wilt u inspreken bij een van de commissievergaderingen, meldt u zich dan 
uiterlijk vóór 14.00 uur op de dag van de commissievergadering aan bij de 
commissiegriffier. Voor de vier commissies zijn dat:
• Bestuur en economie: de heer F. Coppes, tel. (0492) 58 71 57,
• Financiën, de heer J. Hendriks, tel. (0492) 58 71 95,
• Omgeving, mevrouw  J. Frerichs, tel. (0492) 58 73 06,
• Maatschappij, de heer P. Berkers, tel. (0492) 58 74 06.

Zie ook: www.helmond.nl/spreekrecht

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 7 februari 2017, 
21 februari 2017, 7 maart 2017, 21 maart 2017. 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/welstandcommissie. 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 58 75 75 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• 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



Burgemeester en Wethouders van Helmond 1 februari 2017

• 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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Bekendmakingen

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

Burgemeester 13-01-2017 renovatie woning OLO 2748541 D

Krollaan 62

Veestraat 11 18-01-2017 plaatsen reclame OLO 2754771 D

Looisehoeve 23 18-01-2017 maken uitweg en plaatsen poort OLO 2754597 D

Calsstraat 50 17-01-2017 plaatsen carport zijgevel OLO 2752143 D

Engelseweg 127 19-01-2017 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 2713505 D

  i.v.m. verhuizing Super Sociaal

Coolendonk kavel L7 19-01-2017 oprichten woning OLO 2757939 D

Rector 20-01-2017 plaatsen dakkapel OLO 2758951 D

Heuvelsstraat 16

Elsbeen van 20-01-2017 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 2759561 D

Baerlestraat 41

Stepekolk kavel S77 20-01-2017 oprichten woning OLO 2654405 D

Schovenhorstweide 19 24-01-2017 plaatsen aanbouw OLO 2765811 D

Aarle-Rixtelseweg 55 24-01-2017 vergroten woning OLO 2765321 D

Scheepsboulevard 26-01-2017 rooien 16 bomen i.v.m.  OLO 2769482 D

kadastraal F 00537  herinrichting ruimte

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

2e Indumaweg 4F plaatsen overkapping 2017-X0057

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

de Hoefkens 20 /  19-01-2017 oprichten woonhuis met OLO 2611639 D

Dr. Dreeslaan 210  bedrijfsruimte

Burgemeester van 19-01-2017 wijziging voorgevel OLO 2643675 D

Houtlaan 1

Molenstraat 199 19-01-2017 ontheffing bestemmingsplan i.v.m.  OLO 2731917 D

  wonen op begane grond

van Lieshoutstraat 42 20-01-2017 vergroten woning OLO 2567825 D

Wesselmanlaan 14 23-01-2017 vergroten woning 2016-X1149

Veestraat 11 26-01-2017 plaatsen reclame OLO 2754771 D

Belenhoeve 1 26-01-2017 realiseren doorgang 1e verdieping OLO 2682537 D

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Schovenhorstweide 19 25-01-2017  plaatsen aanbouw OLO 2765811 D

Heistraat 48 26-01-2017  wijzigen bestemming 2017-X0020

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

de Kluis 2,  19-12-2016 organiseren evenement in park 2016-X1143

Warandepark  (Foodstock & Foodtruck festival, 25, 26 en

rondom de vijver  27 augustus 2017)

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.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Schrijvershoeve 02-02-2017  oprichten 7 woningen  OLO 2541871 D

kadastraal U 6970  (schrijvershoeve, fase e)

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 beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (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.

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

Gooisehof 62 24-01-2017  oprichten houten schuur OLO 2682161 D

Anterieure grondexploitatieovereenkomst “Prof. Rommelaan” (1)
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Helmond op 26 januari 2017 een 

overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan met 

BurgtBouw Projectontwikkeling B.V. (de exploitant). 

De overeenkomst heeft betrekking op het plan van de exploitant om 7 energieneutrale 

grondgebonden vrije sector koopwoningen te realiseren op de locatie aan/nabij de 

Burgemeester Krollaan 83 A te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie T 

nummers 4932 en 4933 (gedeeltelijk), plaatselijk bekend als de locatie van Helmond Precisie. 

Deze woningen zullen worden ontsloten aan de zijde van de Prof. Rommelaan.

Ter inzage

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1, op afspraak 

geopend op maandag van 12.00 tot 19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 

uur. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 14 04 92 of via 

www.helmond.nl/afspraak.

Wet bodembescherming (Wbb)
Definitief besluit ingevolge artikel 29 Wbb

Gemeente Helmond heeft bodemonderzoek laten verrichten in ‘De Bundertjes’ te Helmond 

(locatiecode: AA079408599). Het college van B&W heeft de status van de daarbij aan 

weerszijden van de Gulden Aa aangetoonde bodemverontreiniging formeel vastgesteld in een 

besluit. Belangrijk hierbij is dat er geen sprake is van risico’s voor mens, plant of dier. Eigenaren 

en structurele gebruikers worden middels een brief op de hoogte gebracht van het besluit.

Het college van B&W heeft het volgende besloten:

1. Op de locatie “De Bundertjes”, kadastraal bekend als gemeente Helmond, sectie B, nrs. 29, 

4644, 4645, 4646, 5583, 5943, 6041 en 6078 en sectie L, nrs. 843, 844, 860, 861, 863, 867, 1770, 

2266, 2632, 2654 en 2655 is sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

2. Het huidige gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden 

niet tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

3. Eventuele wijzigingen in het gebruik van de bodem op genoemde percelen moeten vooraf 

worden gemeld aan het college van B&W.

Ter inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Het definitieve besluit en de 

stukken (rapporten) waarop dat gebaseerd is, zijn vanaf 1 februari tot en met 15 maart 2017 

in te zien bij het team Expertise en Ontwerpen op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te 

Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Beroep

U kunt in beroep gaan tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus voor 15 

maart 2017).

Het beroepschrift dient te worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20.019, 2500 EA  DEN HAAG of digitaal via de website 

digitaalloket.raadvanstate.nl. Door middel van een verzoek om voorlopige voorziening aan de 

afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State kan worden verhinderd dat het besluit op 

korte termijn wordt uitgevoerd.

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.

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen


