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Woning leeftijdsbestendig maken met hulp
van Blijverslening
Wilt u uw woning aanpassen zodat u er op latere leeftijd kunt blijven
wonen? Dan kunt een beroep doen op de Blijverslening van de gemeente
Helmond.

Gemeenteraadsverkiezingen Helmond

Maart

21

Laat je stem horen!

Stemmen kan tussen 7.30 en 21.00 uur.

07:30

21:00

39

De inwoners van Nederland en ook van Helmond, worden steeds ouder. Veel
mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De overheid
stimuleert dat ook, zolang het voor de inwoner verantwoord blijft.
Wanneer zelfstandig wonen door acute medisch redenen lastig wordt, kunt
u vaak een beroep op de WMO doen om de woning aan te passen. Met de
Blijverslening kunt u nu ook, vooruitlopend op een zorgvraag in de toekomst, uw
huidige woning al in meer of mindere mate geschikt maken om er ook op latere
leeftijd te kunnen blijven wonen. De Blijverslening biedt de mogelijkheid om
tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen om deze aanpassingen te
kunnen betalen.
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Er zijn
stembureaus in Helmond.
Kies zelf waar je stemt.

STEMBUREAU

Vergeet je legitimatie niet.

Koop- en huurwoningen
Bent u of is uw partner jonger dan 76 jaar, dan kunt u in aanmerking komen
voor de lening. Daarbij maakt het niet uit of u een eigen woning of huurwoning
heeft. Bij een huurwoning heeft u wel toestemming nodig van de verhuurder om
aanpassingen te doen.

Weet je niet op wie je gaat
stemmen? Check dan eens de
Stemhulp op www.mijnstem.nl

!

Meer informatie
Meer informatie over hoe u een lening kunt aanvragen, de voorwaarden en de
toepassingen vindt u op www.helmond.nl/blijverslening.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 22 februari, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Overzicht lopende toezeggingen portefeuillehouders per 8 februari 2018
2. Presentatie en bespreken criteria verdelingsprocedure speelautomatenhallen

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

• 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)

Wist je dat..

Je stempas op 1 maart wordt bezorgd?

Je een kwijtgeraakte
of niet ontvangen
stempas (opnieuw)
kunt aanvragen?
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En dat je
iemand kunt
machtigen
om voor je
te stemmen?

Kijk voor alle informatie op www.helmond.nl/verkiezingen
• 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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)

Raadsvergadering
27 februari 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 februari a.s. 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:
• Aanpassing Verordening op de raadscommissies en Reglement van orde voor
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Helmond
• 13e Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008
(speelautomatenhal).
• Aanleg van een glasvezelnetwerk in Helmond inclusief businesscases
• Zienswijze Kaderbrief 2019 gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf
Atlant-De Peel (openbaar lichaam Senzer)
• Uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt 2018-2020
• Visie gezondheidspreventie en onttrekking middelen uit reserves GIDS en
Gezondheidsbeleid
• 1e begrotingswijziging 2018 en kadernota 2019 GGD Brabant-Zuidoost
• Jaarbegroting Stichting Openbare Basisscholen Helmond/OBS
• Paraplubestemmingsplan parkeren
• Bestemmingsplan Buitengebied Helmond - Horst 27 (Hockeyclub)
• Evaluatie Blink
• Brainport Smart District.
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:
Vechtstraat 25
08-02-2018 maken uitweg en strijdig gebruik in
2018-X0132
		 verband met kamerbewoning
Dijksestraat 51
07-02-2018 maken uitweg
OLO 3466349
Europaweg t.h.v.
08-02-2018 rooien 32 bomen
OLO 3469891
Automotive Campus
(Sectie T, nrs. 4529 en 05754)
Sectie T, nr. 07541
09-02-2018 oprichten schoolgebouw
OLO 3471275
(Automotive Campus)
Deltaweg 205
09-02-2018 vergroten schoolgebouw
OLO 3228917
Mierloseweg 191
11-02-2018 plaatsen overkapping
OLO 3474395
Molenstraat 100 11-02-2018 wijzigen indeling, plaatsen overkapping, OLO 3474415
Pastoor Van Leeuwenstraat 77		 vergunning brandveilig gebruik
Dorpsstraat 87A
14-02-2018 vergroten woning
OLO 3481643

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Zeeuwendonk 5
08-02-2018 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3366563
Abendonk 20
08-02-2018 oprichten woning
OLO 3173231
Emmastraat 21
08-02-2018 vergroten woning
OLO 3331339
Zeeuwendonk 7
08-02-2018 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3367069
Molenstraat 58
15-02-2018 plaatsen gevelreclame en wijzigen
OLO 3292233
		constructie
Weyerweg 5
15-02-2018 gewijzigde omgevingsvergunning
OLO 3460039
		 oprichten woning (verschuiven woning)
Emmastraat 22
15-02-2018 verhogen kap
OLO 3413039
Meester Strikstraat 8
15-02-2018 wijziging gevels
OLO 3092143
Jacob van
15-02-2018 oprichten berging
OLO 3347099
Wassenaerstraat 20

Projectlocatie:
naast spoorlijn nabij Vaarleseweg

Projectomschrijving:
aanleggen fietspad

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Amijsdonk 3 en 5
18-12-2017 oprichten 2 woningen
		(twee-onder-een-kap)
Gerstdijk 14
20-11-2017 plaatsen overkapping tussen
		 bestaande hallen
Wethouder van
22-12-2017 plaatsen scootmobielstalling
Deutekomplein 1

• 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

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3206845
OLO 3309839
OLO 3384795

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.

Anterieure exploitatieovereenkomst “woningbouwontwikkeling vml.
Raaymakersterrein aan/nabij Mierloseweg te Helmond”
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeente Helmond op 8 februari 2018 een
overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan met
Adriaans-Moeskops B.V. (de exploitant).
De overeenkomst heeft betrekking op het plan van de exploitant om maximaal 110 woningen
(appartementen en grondgebonden woningen) te realiseren op de locatie aan/nabij de
Mierloseweg,Kasteelherenlaan en Cortenbachstraat te Helmond, kadastraal bekend gemeente
Helmond, sectie G, nummers 3302, 3562, 3597 (gedeeltelijk), 2083 (gedeeltelijk) en 2084
(gedeeltelijk), plaatselijk bekend als het vml. Raaymakersterrein. De woningen zullen worden
ontsloten via de rotonde aan de Kasteelherenlaan en Cortenbachstraat en via de Mierloseweg.
Inzage
Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden
een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een
ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1, geopend op
maandag van 12.00 tot 19.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Verkiezing Gemeenteraad 2018
Ter inzagelegging proces-verbaal I 4
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 1 van het
Kiesbesluit bekend, dat het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin
beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het handhaven van de daarop voorkomende
kandidaten, over het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke
groepering, alsmede de nummering van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij:
Stadswinkel
Frans Joseph van Thielpark 1
5707 BX Helmond.

Verkiezing gemeenteraad 2018
Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden
verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 9
februari 2018 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het
bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:
Stadswinkel - Bureau verkiezingen
Frans Joseph van Thielpark 1
5707 BX Helmond.

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

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

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3360667

21 februari 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

