
Hooravond begroting gemeente Helmond 2019

De gemeenteraad heeft dinsdag 25 september de Programmabegroting 2019 
in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het gemeenschapsgeld volgend 
jaar wel en niet wordt uitgegeven. Wat vindt u van de plannen die in de 
Programmabegroting 2019 staan? De gemeenteraad hoort graag uw mening. 
Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen dit laten weten 
tijdens de hooravond op dinsdag 23 oktober. De raad ontvangt u graag om 
19.30 uur in de raadzaal in Boscotondo. Wel vooraf even aanmelden als u wilt 
inspreken.

In de programmabegroting staan de geplande inkomsten en uitgaven van de 
gemeente. De begroting geeft aan met welke programma’s wordt geïnvesteerd 
in de toekomst van Helmond. Programma’s zoals aandacht voor gezondheid in 
de aandachtswijken van Helmond, een kindvriendelijke stad of de bouw van het 
nieuwe zwembad. En hoeveel geld een bepaald programma krijgt toegewezen. 
Ook ligt vast wat de belangrijkste resultaten moeten zijn.

Uw mening is belangrijk
De raad kan uw belangen het beste vertegenwoordigen als u uw mening laat 
horen. Wat vindt u van de plannen om in Helmond volgend jaar 400.000 euro te 
investeren voor extra ondersteuning van inwoners met schulden en dat voor de 
verbetering van onderwijshuisvesting de komende vier jaar 14,2 miljoen euro 
wordt uitgetrokken? Laat het de raad weten en meld u aan voor de hooravond. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden om in te spreken door te mailen naar 
raadsgriffie@helmond.nl. Dit kan tot vrijdag 19 oktober. Geef in uw mail uw 
naam en telefoonnummer door, het onderwerp waarover u wilt inspreken en 
eventueel van welke organisatie u bent. U krijgt dan vijf minuten spreektijd 
tijdens de hooravond. 
U kunt de begroting lezen op www.helmond.nl/begroting2019.

Inhoudelijke behandeling
Na de hooravond bespreekt de gemeenteraad op dinsdag 30 oktober aanstaande 
de begroting inhoudelijk. Alle fracties geven hun mening over de begroting en 
stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven vervolgens 
antwoord op al deze vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Tot slot 
stemt de raad of de begroting wordt vastgesteld of dat er nog zaken gewijzigd 
worden. U bent van harte welkom tijdens deze vergadering. U kunt het ook online 
volgen. Meer informatie hierover volgt later.

Ondersteuning in huis met leefstijlmonitoring

Hebt u ondersteuning in huis nodig? Of bent u mantelzorger? Dan kan 
leefstijlmonitoring u mogelijk helpen. Als mantelzorger kunt u met deze dienst 
namelijk op afstand een oogje in het zeil houden. Daardoor hoeft u niet steeds 
bij degene te zijn die u ondersteunt.

Leefstijlmonitoring werkt op basis van bewegingsmelders, niet met camera’s. 
Het is een dienst die met een paar simpele sensoren het leefpatroon van een 
alleenstaande oudere in kaart brengt. Via een app kunt u als mantelzorger 
zien of alles goed gaat en krijgt u een bericht als er iets mis is. Ook wordt u 
gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsrisico’s die ontstaan. Bijvoorbeeld als 
iemand langzamer gaat lopen waardoor het valrisico toeneemt. Overal, ook als u 
dus niet op locatie bent.

Gratis tot 1 maart 2019
Woont u alleen of bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand die alleen woont? 
Dan is ondersteuning via leefstijlmonitoring wellicht iets voor u. De gemeente 
Helmond stelt leefstijlmonitoring gratis beschikbaar tot 1 maart 2019. De 
gemeente werkt hierbij samen met KPN-vitaal. Na 1 maart 2019 geeft u zelf aan 
of u ermee wilt doorgaan. U zit er dus niet aan vast.
Bij de KPN-winkel in de Elzaspassage kunt u zien hoe leefstijlmonitoring werkt.  

Aanvragen
Wilt u leefstijlmonitoring aanvragen?  Ga dan naar www.kpn.com/vitaal.
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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

Heeft u een goed initiatief voor uw wijk?

Kom dan naar het spreekuur van uw wijk om hierover in gesprek te gaan 
met de wethouder. Bijvoorbeeld om ideeën te delen voor verbetering van 
de verkeersveiligheid in uw wijk of wensen om openbare speelplekken te 
vernieuwen. 
 
Overzicht wijkspreekuren
Voor een overzicht van de aankomende wijkspreekuren in oktober gaat u naar 
https://www.helmond.nl/wijkspreekuren. U kunt zonder afspraak een bezoek 
brengen aan het wijkspreekuur. 

Helmond zoekt Stadskunstenaar voor twee jaar

Helmond zoekt een stadskunstenaar voor de jaren 2019 en 2020. Wie wil het 
stokje van Thomas Pieters overnemen en gaat de stad twee jaar lang samen met 
inwoners, organisaties, scholen en bedrijven, nog meer kleur en plezier aan de 
stad geven? Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden. 

Een stadskunstenaar is een professionele maker die voor en vooral mét onze 
stad kunst maakt. Uiteraard heeft de kunstenaar daarbij artistieke vrijheid. 
Belangrijkste criteria voor selectie zijn: verbondenheid met de stad Helmond, 
artistieke kwaliteit, publieksbereik en het kunnen leggen van verbindingen met 
en in de stad en haar inwoners. De stadskunstenaar realiseert in deze periode 
minimaal één groot artistiek project in en met Helmond, een kunstwerk/
kunstproject in het kader van het Lucas Gassel jaar, diverse kleine events en is 
aanwezig bij een aantal belangrijke culturele gebeurtenissen in de stad.

Wie zoeken wij?
De stadskunstenaar is een professionele maker en (deels) werkzaam in de 
culturele sector. Dat kan van alles zijn, zoals film, muziek, vormgeving, hiphop, 
foto, theater, community art, mode, illustratie, taal. De stadskunstenaar heeft een 
positieve instelling, zoekt de Helmonder ook echt op en is zichtbaar in de stad. 
De stadskunstenaar is afkomstig uit / woont in Helmond of heeft daar een sterke 
en aantoonbare band mee. De stadskunstenaar is in staat aandacht te genereren 
voor kunst en cultuur. De stadskunstenaar is in staat om zelfstandig te handelen. 

Meer informatie
Denk jij dat je een goede stadskunstenaar van Helmond kunt zijn? Laat het ons 
dan weten! Kijk dan voor meer informatie op www.helmond.nl/stadskunstenaar 
en meld je aan.

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



Raadsvergadering
9 oktober  2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 oktober aanstaande 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 de vergadering gemakkelijk 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:
• Herijking verordeningen Participatiewet
• Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 
 2017-2030
• Jaarrekening 2017 Openbare Basisscholen Helmond (OBS)

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

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Twee parkeerplaatsen aan te wijzen in de Wachtelbeemden als parkeergelegenheid alleen 

bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De 

termijn voor het indie¬nen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan 

met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaar¬schrift 

dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het 

bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de 

Gemeentesite (www.helmond.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit ver-zoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: De 

Voorzieningenrechter, sector be-stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor 

het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de Gemeentesite (www.helmond.nl). Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u 

contact opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

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

Houtsestraat 35 21-09-2018 omzetten bedrijfswoning in  OLO 3743843

  burgerwoning 

Lochtenburg 4 26-09-2018 oprichten woning OLO 3621401

Zuid Koninginnewal  26-09-2018 oprichten 22 appartementen OLO 3752005

51 t/m 95 oneven huisnummers  met commerciële ruimte

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
Deco  Dwarsdijk 3 Het oprichten van een bedrijf voor ontwerp en

Licht & Reclame  uitvoering van (licht)reclameprojecten.

 

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

Kommavlinder perceel Z11 27-09-2018 aanbrengen gesloten  OLO 3934033

  bodemenergiesysteem

 

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

U.N.O.-weg 5 20-09-2018 wijzigen gevel, plaatsen tuinpaviljoen OLO 3924371

Kuijpersstraat 38 20-09-2018 vergroten woning met opbouw op  OLO 3923383

  aanbouw 

Waterbeemd 2A 21-09-2018 plaatsten overkapping,  OLO 3925225

  maken 2e uitweg 

Braaksestraat 7 21-09-2018 dagopvang voor ouderen OLO 3875629

Mommersdonk 2 21-09-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3926925

van Graftstraat 7 26-09-2018 plaatsen dakkapel achtergevel OLO 3934563

Theo Driessenhof 27 26-09-2018 verbouwing garage  OLO 3935143

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.9a van de 

Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het gewijzigde 

ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5’ met ingang van 4 oktober 

2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Helmond’. Het betreft de splitsing van een bestaande woonboerderij in twee woningen.

Inzage 

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.0794.0000WP180019-1001. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage 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.

Zienswijze

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze wijzigingsplan Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5.

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 702602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid wijzigingsplan 
“Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten 

behoeve van het wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”. Deze waarde 

bedraagt maximaal 53 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de geprojecteerde N279 

(omleiding Dierdonk).

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreft een extra woning zoals deze wordt 

geprojecteerd in het wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”.

Inzage

Met ingang van 4 oktober 2018 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 

onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. 

Zienswijze

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet 

geluidhinder WP Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5. Mondelinge zienswijzen kunnen 

op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht 

door te bellen naar telefoonnummer 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.

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 3 oktober 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.


