
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 een geldige 
legitimatie mee te nemen. 

Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. 
Dit document mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn. 
Zonder stempas en legitimatiebewijs kunt u niet stemmen. 

Geen stempas?
Raakt u uw stempas kwijt of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u tot 
uiterlijk 14 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 
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. 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 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. 

Meer informatie
Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezingen en een overzicht van de 
stembureaus in Helmond vindt u op www.helmond.nl/verkiezingen.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij  
Maandag 13 maart, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. De Taalbrug
2. Begroting 2017 Stichting Openbare Bassischolen Helmond

Commissie Omgeving  
Dinsdag 14 maart, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie stand van zaken Cacaofabriek 
2. Notitie flankerende maatregelen wonen
3. Bestemmingsplan Brandevoort Oost- Kaldersedijk tegenover 8

Commissie Bestuur en Economie  
Donderdag 16 maart, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Regionaal Risicoprofiel 2017 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
2. Presentatie stand van zaken Stadsmarketing

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

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

Bekendmakingen

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

Odulfusstraat 6 23-02-2017 aanvraag carport OLO 2823748 D

Odulfusstraat 6 23-02-2017 aanvraag terrasoverkapping OLO 2823630 D

Vinkelaan 198 27-02-2017 oprichten berging en afsluiten OLO 2831087 D

  overkapping

Iekendonksevoort 62 27-02-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 2827631 D

Engelseweg 149 20-02-2017 afwijken bestemmingsplan i.v.m.  2017-X0218

  organisatie evenement

Leemkuilenweg  24-02-2017 oprichten woning OLO 2634679 D

Coolendonk L 20 02-03-2017 oprichten woning OLO 2822584 D

plan Liverdonk

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

Bakelsedijk 310B 23-02-2017 plaatsen overkapping en hondenverblijf 2017-X0018

Helmondselaan 42-44 24-02-2017 wijziging gebruik panden 2017-X0149

van ‘t Hoffstraat 11 01-03-2017 maken uitweg OLO 2786670 D

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

Heeklaan 101 23-02-2017  plaatsen erfafscheiding,  OLO 2614299 D

  oprichten tuinhuis

Verwijdering kinderopvangvoorziening uit LRKP
Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend 

dat per 24 fe-bruari 2017 op eigen verzoek van de houder onderstaand gastouderbureau is 

verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP):

Naam Adres LRKP-nummer Reden

Gastouderbureau Lungendonk 7 te Helmond 198477120 Exploitatie van het 

Roodkapje C. van Lieshout   gastouderbureau is 

   gestopt.

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Helmond 8 maart 2017

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.


