
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.

13 juli spreekuur
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 13 juli van 10.00 tot 11.00 uur in 
wijkhuis De Geseldonk (Cederhoutstraat, Mierlo-Hout). 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 5 juli 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.

Wijzigingen in starterslening

De starterslening in Helmond is aangepast. Vanaf 1 april 2017 is de 
maximale starterslening voor woningen met stichtingskosten die maximaal 
€ 180.000 bedragen, verhoogd tot € 35.000. Voor woningen boven deze prijs 
blijft de maximale lening € 25.000. 

Vaak kan een starter, op basis van de hypotheeknormen, geen volledige 
hypotheek krijgen voor een woning. Met behulp van de starterslening kan het 
dan toch mogelijk zijn om op een verantwoorde manier dat beetje extra lenen 
om de gewenste woning te kopen. Het voordeel van de starterslening is, dat de 
starter de eerste drie jaar per saldo geen rente en aflossing betaalt. 

Heeft u belangstelling voor een starterslening? Kijk dan voor meer informatie en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/starterslening. U kunt uiteraard ook contact 
opnemen met een van de Helmondse hypotheekadviseurs.
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Beperk de kans op een natuurbrand

Helmond kent mooie natuurgebieden. Zowel inwoners als  bezoekers trekken 
graag de natuur in voor een wandeling of fietstocht. In droge periodes neemt 
de kans op een natuurbrand toe. Wat kunt u doen om een natuurbrand te 
voorkomen? En wat als u toch geconfronteerd wordt met een (beginnende) 
brand tijdens uw wandeling of tocht? Deze afbeelding vertelt op een eenvoudige 
manier wat u beter wel en niet kunt doen.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

SMS

15
21

BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!
WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Gooi afval in de daarvoor 
bestemde bakken. Smeulend 

zwerfafval en glas is regelmatig 
een oorzaak van natuurbrand. 

De 112-meldkamer maakt gebruik van 
sms-verificatie. Houd je mobiele telefoon 

dus bij de hand. Oriënteer je in andere 
gevallen met behulp van de aanwezige 

aanduidingen van fietsrouteknooppunten 
of ANWB-paddenstoelen. 

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de 
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te 
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare 
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit, 

blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.  

Vuur maken en barbecueën mag alleen 
op speciale picknick- en vuurplaatsen. 
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, 
emmer water of brandblusser bij de hand 
voor een beginnende brand.

Maak foto's of een filmpje van de situatie. 
Onthoud de locatie en eventueel persoons-
kenmerken of kenteken zodat je dit door kunt 
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.   

Parkeer nooit op bospaden en 
zorg voor een vrije doorgang. 

Hoe bepaal ik mijn locatie?

Wat moet ik doen 
bij een natuurbrand?

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 27 juni 2017 en 11 juli 
2017. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden 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 via 0492 - 58 75 75 
of via gemeente@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)

• 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



• 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

Raadsvergadering
27 juni 2017

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 juni aanstaande in de raadzaal in 
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar 
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Bestuurlijke toekomstvisie ‘Helmond, slimme stad als brug naar de toekomst’.
• Jaarverslag Integriteit 2016.
• Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017 en 
 Verordening ambtelijke bijstand aan raadsleden en fractieondersteuning 2017.
• 12e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008.
• Uitvoering motie Kindpakket.
• 1e Wijziging Welstandsnota Helmond 2013 in verband met actualisatie en 
 deregulering handelsreclamebeleid.
• Jaarverantwoording 2016.
• Deelnemingenbeleid privaatrechtelijke rechtspersonen 2017.
• Onderzoek overschotten zorggeld 2015.
• Gunningsadvies accountantscontrole.

Daarnaast staan er enkele hamerstukken op de agenda. Dat zijn onderwerpen 
waar overeenstemming over is en waarover in principe niet gediscussieerd wordt. 

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

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

Bekendmakingen

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

Vlamovenweg 4 09-06-2017 maken 2 inritten OLO 3022097

Hertelaan 27 09-06-2017 vergroten woning, oprichten carport OLO 3023097

van der Weidenstraat 8A 12-06-2017 maken uitweg OLO 3028667

van Stolberglaan 2 13-06-2017 oprichten tuinhuis OLO 3030055

Limburghof 10 12-06-2017 oprichten berging OLO 3028581

Wolfstraat 178 14-06-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3032507

Zoete Kers  14-06-2017 oprichten woning OLO 2864101

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

Rupelstraat 25 13-06-2017 wijzigen inrit/uitweg OLO 2954499

Ringdijk 12 13-06-2017 plaatsen overkapping OLO 2930109

Doornweg 18 14-06-2017 oprichten woning OLO 2948707

Dorpsstraat 24H 14-06-2017 wijzigen achtergevel /  OLO 2931889

  doorbraak dragende muur

Maisdijk 9 14-06-2017 plaatsen reclame OLO 2987025

Gerstdijk 4 15-06-2017 oprichten kantoor bij bedrijf OLO 2932375

Hoofdstraat 123 14-06-2017 wijzigen gevel OLO 2916345

Brouwhuissedijk 10 15-06-2017 vergroten woning OLO 2394853

Wolfstraat 70D 15-06-2017 plaatsen overkapping 2017-X0517

Kruipheide 1 16-06-2017 maken uitweg OLO 2978267

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Odulfusstraat 6 15-06-2017 aanvraag terrasoverkapping OLO 2823630 D
Odulfusstraat 6 15-06-2017 aanvraag carport OLO 2823748 D

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
1e Indumaweg 1 afwijking bestemmingplan voor OLO 2863547
 detailhandel in abc-goederen en webwinkel
Brandevoort Abendonk Oost Kavel L3 oprichten woning OLO 2959705

Verleende overbrengingsvergunning (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:
Hurksestraat 2A 07-06-2017  vervoeren van explosieven 2016-02621
  (overbrengingsvergunning)

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

Gerwenseweg 50 23-04-2017 vergroten woning OLO 2934025

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 (2)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 juni 2017 hebben besloten om op 
basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 
maatwerkvoorschriften op te stellen voor Eetcafé Heistraat, gelegen aan Heistraat 48 te 
Helmond.

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:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding
Aqua Mentha B.V. sectie U5521 in Helmond. Het oprichten van een tankstation aan de
  Brandevoortse Dreef.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding is ontvangen van 

een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan 

de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

Locatie: Kromme Haagdijk (U1530 e.o.)

Locatiecode: AA079400307

Melder:  Afdeling IBOR van de gemeente Helmond

Datum ontvangst: 14 juni 2017

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 21 juni 2017


