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10 en 15 januari bijeenkomsten voor kandidaten
gemeenteraad
Bent u kandidaat voor een politieke partij of groepering die op 21 maart
2018 in Helmond meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen? Dan bent u
van harte welkom op een van informatiebijeenkomsten van de gemeente
Helmond. Er zijn twee bijeenkomsten: een op 10 en een op 15 januari. De
eerder aangekondigde bijeenkomsten op 8 en 9 januari komen te vervallen.

Stadsgids 2018 beschikbaar
U kunt de nieuwe Stadsgids vanaf nu raadplegen op internet. Dit kan via de
website www.lokaaltotaal.nl/gidsen/helmond.
Papieren exemplaar
Wilt u graag een papieren exemplaar? Dan kunt u vanaf 28 december een
Stadsgids afhalen op 17 plekken in de stad:
• Brandevoort: Albert Heijn en Jumbo
• Brouwhuis: Albert Heijn en Jumbo
• Centrum: Albert Heijn XL
• Dierdonk: Albert Heijn
• Helmond-Noord: Plus
• Helmond-Oost: Jumbo
• Helmond-West: Emté
• Mierlo-Hout: Jan Linders en Jumbo
• Rijpelberg: Emté
• Stiphout: Jumbo
Verder kunt u voor een Stadsgids terecht bij de Stadswinkel (Frans Joseph
van Thielpark 1), het Stadskantoor (Weg op den Heuvel 35), de bibliotheek
(Watermolenwal 11) en Theater Speelhuis (Wilhelminalaan 18, tijdelijke ingang)

Wat kan er in het PMD-afval?
Tijdens de bijeenkomsten komen onder meer de volgende onderwerpen aan
de orde: documenten en verklaringen die de partij van de kandidaat verlangt,
lijstvolgorde, zetelverdeling, benodigd aantal stemmen om gekozen te worden en
wat er van kandidaten verwacht wordt op het moment dat zij gekozen worden.
De informatiebijeenkomst van 10 januari begint op 19.30 uur en die van
15 januari om 14.30 uur. Beide vinden plaats in commissiekamer B in het
Bestuurscentrum Boscotondo (F.J. van Thielpark). Vooraf aanmelden is niet nodig.

Ophalen van kerstbomen

Sorteerwijzer
Wel PMD

Geen PMD

• Plastic verpakkingen

• Gecombineerde verpakkingen

Restafval

In de week van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari kunt u uw
kerstboom aan de openbare weg aanbieden. Kijk op www.deafvalapp.nl om
te zien op welke dag uw straat aan de beurt is.

Wist u dat er van 27 plastic flessen een fleece trui gemaakt kan worden? En van
670 blikjes een fiets? Hieronder ziet u wat u in het PMD-afval kunt stoppen, welk
afval er in de restcontainer kan en wat u gratis naar de milieustraat mag brengen.

• Foam en Tempex
• Metalen verpakkingen

Zorg dat u hierbij voldoet aan de volgende voorwaarden:
• maximale lengte 2,5 meter
• ontdaan van versiering en pot
• aangeboden aan de openbare weg
• Lege drinkpakken

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• 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)

GRATIS

• Hard plastic

Naar Milieustraat

Hoogbouw en De Veste
Woont u in de hoogbouw of in De Veste? Bied uw kerstboom niet in de
verzamelvoorzieningen of binnenpleinen aan, de inzamelauto van de kerstbomen
kan daar niet komen. Zet uw kerstboom daarom aan de openbare weg. Bij de
Veste bijvoorbeeld op dezelfde plek als waar het PMD en het oud papier normaal
gesproken opgehaald wordt.

• Klein chemisch afval (KCA)

Weggooi tips!
P Staat uw afval er niet bij? Kijk dan op recyclemanager.nl.
P Maak verpakkingen klein
P Stop geen plastic in blik

• 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

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)

Commissievergaderingen

Projectlocatie:
Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Zeelandhof 24
28-12-2017 vergroten woning
Zwanebloemsingel 4
02-01-2018 plaatsen prieel

Bestuurscentrum Boscotondo

Nr. Omgevingsloket
OLO 3364735
OLO 3329925

Commissie Omgeving
Dinsdag 16 januari, 19.30 uur

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Definitief ontwerp Havenpark en zoeklocaties Multifunctioneel gebouw
2. Presentatie Jaarprogramma Helmond West 2018
3. Presentatie Jaarprogramma Binnenstad 2018

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 september 2017 de Archeologische
beleidskaart 2017 met bijbehorende toelichting vastgesteld. De stukken zijn in te zien op
www.helmond.nl/archeologischebeleidskaart.

Commissie Maatschappij
Maandag 22 januari, 19.30 uur

Het betreft hier een kennisgeving.
Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk. De Archeologische beleidskaart zal als
onderlegger dienen voor te actualiseren bestemmingsplannen.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Korte presentaties zorgaanbieders Stg. Maatschappelijke Opvang Helmond e.o.
en LEVgroep
2. Rapport vervolgonderzoek budgetten Wmo en Jeugdzorg 2017
3. Herziening van speelruimtebeleid tot beleidskader voor een
beweegvriendelijke woonomgeving
De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Zwanebloemsingel 4
23-11-2017 plaatsen prieel
OLO 3329925
hoek Maisdijk-Heibergweg, 22-12-2017 oprichten bedrijfsgebouw
OLO 3377211
perceel Z 770
Zonmanshoeve 32
22-12-2017 vergroten woning
OLO 3362121
Liverdonk, kavel L37
21-12-2017 maken uitweg
OLO 3384123
Wethouder van
22-12-2017 plaatsen scootmobielstalling
OLO 3384795
Deutekomplein 1
Bruhezerweg 1
22-12-2017 plaatsen bijgebouw
OLO 3386881
Liverdonk kavel L43,
22-12-2017 oprichten woning
OLO 3271123
Zeeuwendonk
Liverdonk kavel L 39,
24-12-2017 oprichten woning
OLO 3310831
Zeeuwendonk
Voorste Akkerweg,
22-12-2017 oprichten 26 woningen Houtse Akker OLO 3387403
Aleida van Dieststraat,
Johanna van Heverleestraat
Gerwenseweg 25
28-12-2017 vergroten woning met erker
OLO 3390291
Bruhezerweg 1
29-12-2017 plaatsen unit
OLO 3391523
Molenstraat 201
29-12-2017 herbestemming, oprichten appartementen
OLO
3037487
Kasteel-Traverse 9 /
30-12-2017 transformatie kantoorgebouw naar OLO 3391503
Stationsstraat 1-15		 32 woningen

Kennisgeving vaststelling Archeologische beleidskaart 2017

Heeft u vragen over de Archeologische beleidskaart of wilt u meer informatie. Neemt u dan
contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

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

10 januari 2018

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.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Zeeltstraat 1 t/m 18
21-12-2017
Aarle-Rixtelseweg 79
27-12-2017
Noord Koninginnewal 8 27-12-2017
Naast Panovenweg 12
27-12-2017
Gerstdijk 14
28-12-2017
Stilpot 31
02-01-2018
Goedhartdonk 71
02-01-2018
Broekstraat 101
02-01-2018
de Wiel 22
09-01-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
renovatie woningen
OLO 3243819
vergroten woning
OLO 3307533
winkelruimte transformeren tot woning OLO 3280593
aanleg parkeerterrein
OLO 3348245
oprichten opslagbunker
OLO 3262513
oprichten woning en verplaatsen uitweg OLO 3067323
oprichten woning en maken uitweg
OLO 3311001
oprichten woning en maken uitweg
OLO 3204521
aanbouw serre
OLO 3262671

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Datum indiening:
de Veste blok 19 Brandevoort
31-10-2017
		
sectie U 7102, Liverdonk kavel L3A 07-11-2017
Brandevoort 24
10-11-2017

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten 51 woningen en
OLO 3038663
maken uitwegen
oprichten woning
OLO 3173231
oprichten woning (wijziging)
OLO 3305641

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.

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Rivierensingel 748A

Projectomschrijving:
oprichten woning en maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3302971
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Korps
Divisie of district

• 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

Tap of scan
waar je veilig en gratis
je ﬁets kunt stallen

