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• 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

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.

20 september spreekuur
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op woensdag 20 september van 16.15 tot 
17.15 uur in Gemeenschapshuis De Loop (Peeleik 7, Brouwhuis). 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 14 september 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.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 11 september, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Geitenhouderij en gezondheidsrisico’s
2. Landelijke autorisatie GBA-V voor Zuidoost Brabant - gemeenschappelijke 
 regeling GGD
3. Kadernota sociaal domein

Commissie Omgeving
Dinsdag 12 september, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Archeologische beleidskaart 2017
2. Bestemmingsplan Brandevoort II - Medevoort 29
3. Bestemmingsplan Binnenstad - Woonplein hoek Heistraat-Blinkertsestraat

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 14 september, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Zienswijze op het eindrapport Bestuurlijke evaluatie Metropoolregio 
 Eindhoven (MRE)
2. Verordening tot het eren van verdienstelijke burgers Helmond 
 2017(Jeugdlintje)
3. Toewijzen Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) aan Helmond 
 Marketing

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Bekendmakingen

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

Maaslaan 176 28-08-2017 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 3165191

Brandevoort,  28-08-2017 oprichten woning OLO 3165485

Liverdonk kavel L3

Ganzewinkel 23 30-08-2017 uitbreiding garage OLO 3168069

de Hoefkens, kavel 12 30-08-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 3069635

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

Truienhoeve 2 28-08-2017 oprichten 21 multifunctionele OLO 3059033

  huurwoningen en 6 koopwoningen

Vriezenbeemden 11 en 13 28-08-2017 oprichten 6 woningen en  OLO 3112061

  maken uitwegen

Hortsedijk 147, 149 en 151 29-08-2017 oprichten 7 CPO-woningen en OLO 3113287

  maken uitwegen

Lobbenhoeve 2 30-08-2017 oprichten 2 CPO-woningen  OLO 3117685

Geldropse Ventweg 4 30-08-2017 herbouw woning en maken uitweg OLO 3019421

Schutterslaan 29A 30-08-2017 vergroten woning OLO 3125771

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

Noordende 34 04-07-2017 plaatsen dakopbouw op aanbouw OLO 3070849

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.Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen



• 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

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.

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

Mierloseweg 59A 29-08-2017 wijzigen garagedeur OLO 2951207

Slegersstraat 39 31-08-2017 oprichten garage OLO 2978001

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Prof. Rommelaan,  07-09-2017 oprichten 7 woningen OLO 2765317

12, 14, 14A, 16, 16A,18, 18A

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.

Zienswijze

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 TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

0492 587 506).

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 6 september 2017


