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Gemeenteraadsverkiezing en referendum
21 maart 2018

Technische snufjes voor zelfstandig wonen in
Vooruitkomst

De gemeenteraadsverkiezing van Helmond is op woensdag 21 maart 2018.
U kunt op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de
nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De stembussen
zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.

Vanaf 16 maart kunt u een kijkje nemen bij Vooruitkomst. Op deze plek in
de Elzapassage maakt u kennis met allerlei (technische) snufjes die u het
functioneren in en om het huis makkelijker kunnen maken zodat u langer
zelfstandig kunt leven.

Gaat u stemmen, dan bent u verplicht om de stempas en een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Een geldig
legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document
mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas
én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.

In Vooruitkomst kunnen ouderen, mensen met dementie, mantelzorgers,
zorgprofessionals en andere zorgvragers terecht voor persoonlijk advies. De
probeerplaats is geen winkel, maar een plek waar u hulpmiddelen kunt proberen
en ervaren. Vooruitkomst is open van woensdag tot en met vrijdag van 13.00 tot
17.00 uur.

Wie mag stemmen?
De voorwaarden om te mogen stemmen voor gemeenteraad en/of referendum
zijn verschillend. Het kan dus, afhankelijk van uw situatie, voorkomen dat u één
stempas heeft ontvangen.

Quartz, het transmuraal centrum voor de regio Helmond, opent deze
probeerplaats voor zelfredzaamheid in samenwerking met de gemeente
Helmond. Binnen Quartz werken de Zorgboog, Savant zorg, Sint Annaklooster,
Elkerliek ziekenhuis, de Regionale Huisartsenvereniging en GGZ Oost-Brabant
samen.

Stembureaus in Helmond
Er zijn 39 stembureaus in Helmond. U kiest zelf bij welk stembureau u stemt.
Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u
bent niet verplicht om daar te stemmen.
Stemhulp
Weet u nog niet op welke partij of groepering u wilt stemmen? Dan kan de
Stemhulp (www.mijnstem.nl) u wellicht helpen in uw keuze.
Alle informatie op www.helmond.nl/verkiezingen
Op www.helmond.nl/verkiezingen vindt u alle informatie over:
• de gemeenteraadsverkiezingen
• het raadgevend referendum
• wie er mag stemmen voor gemeenteraad en/of referendum
• wat u kunt doen als u uw stempas kwijtraakt
• hoe u iemand kunt machtigen om voor u te stemmen
• alle stembureaus in Helmond
• de partijen die meedoen met de verkiezingen
• de Stemhulp.

Meld uw idee voor plaatsen bomen
De gemeente Helmond gaat de komende twee jaar 200 bomen planten en
hoort graag van u of u een goede plek weet. Heeft u een idee voor een
boom op een openbare plek in Helmond? Meld deze dan aan op
www.helmond.nl/200bomen.
Al uw ideeën zijn van harte welkom. Houdt u er wel rekening mee dat
waarschijnlijk niet alle openbare plekken geschikt zijn. Zo mogen er geen
ondergrondse kabels en leidingen liggen, moet de aanwezige verharding juist zijn
en moet er voldoende groeiruimte boven de grond zijn. De gemeente toetst de
ingezonden locaties hierop en kiest vervolgens de plaatsen.
De gemeente investeert in tal van projecten op het gebied van duurzaamheid en
gezondheid. Het planten van 200 bomen is daar onderdeel van.

Ophalen klein chemisch afval
Heeft u nog klein chemisch afval (KCA)? In de periode van 19 tot en met 26 maart
komt de KCA-bus in uw wijk langs om het KCA in te zamelen. Wilt u weten op
welke locaties het KCA wordt opgehaald? Ga dan naar www.helmond.nl/kca voor
het ophaalschema van 2018.

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)

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 20 maart en 3 april 2018.
Beide 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/welstandscommissie.
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587 575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Stiphout Zuid Sectie B,
01-03-2018 oprichten woning en maken uitweg
OLO 3416623
perceelnr. 4313
Schootense Dreef 23
01-03-2018 afwijken van bestemmingsplan
OLO 3513465
Dorpsstraat 55
01-03-2018 wijziging op verleende vergunning
OLO 3511239
Entrees Park
02-03-2018 plaatsen landmarks
OLO 3515393
Goorloop-Noord en Goorloop-Midden
Liverdonk cluster 2
02-03-2018 oprichten 18 woningen
OLO 3357275
Liverdonk kavel L5
05-03-2018 oprichten woning en maken uitweg
OLO 3516375
Lage Dijk 27
05-03-2018 uitbreiden bedrijfspand
OLO 3519607
Zoete Kers 7
02-03-2018 wijzigen vergunning (oprichten woning) OLO 3517307
De Kromme Geer 84
03-03-2018 wijzigen kozijn aanbouw
OLO 3517775
Maisdijk 5
05-03-2018 uitbreiden bedrijfsgebouw
OLO 3427135
Brand kavel BR86
05-03-2018 oprichten woning
OLO 3410629
Elzehoutstraat 60
05-03-2018 vergroten woning
OLO 3519731
Zeeuwendonk 6
05-03-2018 maken uitweg
OLO 3518711
Azalealaan 7
05-03-2018 maken uitweg
OLO 3519577
Stiphout-Zuid
06-03-2018 oprichten woning
OLO 3417633
kavel Z19 Vuurvlinder
Velhorstweide 8
06-03-2018 vergroten woning met erker
OLO 3524469

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Vlierdense Bosdijk 11
07-03-2018 vestigen bed & breakfast

Nr. Omgevingsloket
OLO 3451425

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

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Kanaaldijk Z.W. 3
08-03-2018 oprichten werktuigenberging

Nr. Omgevingsloket
OLO 3230281

• 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

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Broenshofweide 20
06-03-2018 verbreden uitweg
Leemkuilenweg 5
06-03-2018 oprichten woning
Voorste Straakven t.o.
07-03-2018 kappen 5 bomen
groenstrook Broederbos
Raktweg t.h.v. huisnr. 42
07-03-2018 kappen 1 boom
Jan Steenlaan
07-03-2018 kappen 2 bomen
Nachtegaallaan
07-03-2018 kappen 1 boom

Verlenging beslistermijn

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3442583
OLO 2901521
OLO 3512615
OLO 3512633
OLO 3512531
OLO 3512505

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
Car Cleaning Stiphout Gerwenseweg 22a Het starten van een bedrijf voor het
		
poetsen van auto’s.

Milieu (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond, gelet op artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, maken bekend dat er maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld ten aanzien van:
Legro Beheer BV, Gerstdijk 14 te Helmond, het betreft een inrichting voor het verwerken van
kokos, de productie van perliet en het maken van betonmortel. De maatwerkvoorschriften
gaan over een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften van het Activiteitenbesluit
milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit en de bijbehorende
stukken liggen vanaf 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ter inzage in het Stadskantoor,
Weg op den Heuvel 35 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. Voor een mondelinge
toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Milieu (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
CAN-PACK NL Holdings B.V., Maisdijk 9 te Helmond. Het betreft een vergunning voor het
milieuneutraal veranderen voor het plaatsen van twee bovengrondse tanks voor de opslag van
watergedragen lakken, OLO-nummer 3444699. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen
vanaf 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den
Heuvel 35 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. Voor een mondelinge
toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een
vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeeltelijk hebben
ingetrokken van:
Elkerliek Ziekenhuis voor het in werking hebben van een ziekenhuis aan de Wesselmanlaan
25 in Helmond. De vergunning wordt ingetrokken voor zover het de opslag van lachgas in
een opslagtank betreft. Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen
ingebracht. De beschikking is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.
De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 15 maart
2018 tot en met 25 april 2018 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te
Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch
(088-3690455) een afspraak maken.
Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet
worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt
dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Een verzoek
om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn
een vergunning in te trekken ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:
de Nuenensedijk 21 in Helmond. Het betreft een varkenshouderij waarvan de
omgevingsvergunning(en) voor het onderdeel milieu in zijn geheel wordt ingetrokken.
De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 15
maart 2018 tot en met 25 april 2018 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den
Heuvel 35 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. Voor een mondelinge toelichting
op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690359) een afspraak maken. Gedurende
bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen ten
aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan
burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus
8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690359).

• 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

Projectlocatie:
Datum indiening:
Zeeuwendonk 3
22-12-2017
Burgemeester van Houtlaan 08-11-2017
12A-12-14B-16A-16-18A-18		

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
OLO 3271123
brandveilig gebruik, handelen in strijd OLO 3300441
met bestemmingsplan

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.

Vastgesteld “Paraplubestemmingsplan Parkeren”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 27 februari 2018 het
“Paraplubestemmingsplan Parkeren” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt
met ingang van 15 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage.
Het plan
Voor 2014 stonden de parkeereisen voor bouwplannen in de bouwverordening. Per 1 juli 2018
vervalt deze regeling van rechtswege. Het is de bedoeling dat vanaf die datum de parkeereisen
geregeld worden in de bestemmingsplannen.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.0000BP150164-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 16 maart 2018 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend
belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen
geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP) Het college van B&W
heeft het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen in de BRP “vertrek met
onbekende bestemming” Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen in
Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen waardoor dit
gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies enz.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Yuruk, R
Ülker, B

Geboortedatum
15-11-1969
14-08-1980

Zienswijzen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen
zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van
Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de
zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan
schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te
maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken
is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een
definitief besluit genomen.

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

14 maart 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

