
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.

24 mei spreekuur
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, De 
Leeuw en De Vries vindt plaats op woensdag 24 mei van 14.00 tot 15.00 uur in 
het kantoorgebouw van Wijkraad Helmond-Oost (Evertsenstraat 19). 
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 17 mei 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.

Enquête Wmo-zorg

Maakt u gebruik van Wmo-diensten in Helmond? Dan kunt u binnenkort 
een brief verwachten waarin we u vragen naar uw ervaringen met Wmo- 
diensten. 

Het is voor u belangrijk dat de gemeente continu haar Wmo-dienstverlening 
verbetert. Dit onderzoek is op verzoek van het ministerie. Landelijk wordt gekeken 
hoe de gemeentes omgaan met hun taken in de Wmo en de Jeugdzorg.
In de verschillende wijken gaat we op zoek naar een goede vertegenwoordiging 
van de inwoners:  jongeren, volwassenen, ouderen en ouders. 
De vragenlijst kunt u via internet of op papier invullen. Meedoen kan tot 1 juni. 
Het onderzoek is gebonden aan de privacywet. Dat betekent dat niemand ziet 
wie de vragen heeft beantwoord.
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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

Gemeente 5 mei gesloten

Op Bevrijdingsdag (5 mei) zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. 
Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze dag de gemeente telefonisch 
niet bereiken. Voor het maken van een afspraak in de Stadswinkel of het 
doorgeven van een melding kunt u terecht op www.helmond.nl. 
De Milieustraat en Museum Helmond zijn gewoon open.

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

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
8 mei, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Kadernota 2018 en begroting GGD
• Dekkend AED netwerk 
• Mantelzorg, inclusief terugkoppeling motie.

Commissie Bestuur en Economie
11 mei, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Ontwerp begroting Metropoolregio Eindhoven 2018
• Ontwerp begroting Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost 2018.

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.
Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• 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
9 mei 2017

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 mei 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:
• Afscheid van de heer M.R. Isselt als raadslid namens de VVD
• Toelating en vervolgens beëdiging van mevrouw E. Niessen-Noordraven als 
 raadslid namens de VVD 
• Totaalpakket Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied
• Strategisch programma sociale stad
• Visie op amateurvoetbal Helmond.

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.

Bekendmakingen

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

Vlamovenweg 4 19-04-2017 gebruiksvergunning Kinderdagverblijf OLO 2923007

Gerstdijk 4 20-04-2017 oprichten kantoor OLO 2932375

Wilde Wingerd 1 23-04-2017 aanbrengen stalen balk OLO 2937981

Jan Hokaarsstraat 19 23-04-2017 nieuwbouw tuinhuis OLO 2937575

Gerwenseweg 50 23-04-2017 vergroten woning OLO 2934025

Lochtenburg 20-04-2017 oprichten woning OLO 2932181

Emmastraat 42 19-04-2017 vergroten woning OLO 2928931

Betuwehof 134 24-04-2017 wijzigen voorgevel OLO 2939349

Trambrugweg 2 23-04-2017 plaatsen reclame 

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

Weldonk 2 21-04-2017 oprichten woning OLO 2876535

Wilhelminalaan 20 24-04-2017 vergroten woning OLO 2840353

Dolfijnlaan 105,107, 24-04-2017 oprichten 12 energienota-0 woningen OLO 2716179

109,111,113,115,117,

119, 121,123,125,127

de Groene Loper,  24-04-2017 oprichten woning OLO 2648407

kavel L 3016 

Engelseweg 127 25-04-2017 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 2713505

   i.v.m. verhuizing Super Sociaal

Laathoeve 16 25-04-2017 oprichten woning OLO 2734867

Ganzewinkel 10A 25-04-2017 afwijking bestemmingsplan,  OLO 2840171

   maken 2 uitwegen

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

Rivierensingel 166 21-04-2017  vergroten berging OLO 2924295

Korhoenderhof 47 21-04-2017  plaatsen overkapping aan berging OLO 2911085

Aarle-Rixtelseweg 21 25-04-2017  plaatsen fietsenberging OLO 2886511 D

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:

Korendijk 9 07-03-2017 plaatsen units OLO 2830153 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. 

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

Iekendonksevoort 62 24-04-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 2827631 D

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Shiprent BV Kanaaldijk N.O. 69  Het starten van een pannenkoekenrestaurant

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.

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Gebruikte vetten en oliën gooi je natuurlijk niet in de gootsteen. Dan heb je grote kans 

dat je riool verstopt raakt. Dus heb jij gebruikt frituurvet, bakolie of andere vetten? 

Stop dit dan in een afgesloten fles of bakje en lever het bij mij in. Dan word ik er een stuk 

vetter van en kunnen ze er bovendien biobrandstof van maken.

Het is veel vetter
om het in de gele bak te doen!

Kijk voor meer info op www.frituurvetrecyclehet.nl

Gemeente Deurne


