
Verkiezingen Europees Parlement op 23 mei 2019

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in Nederland op donderdag 
23 mei 2019. De stembussen zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur. 
De stempas valt uiterlijk 7 mei bij u in de bus.

Legitimatie
Gaat u stemmen, dan bent u verplicht om de stempas en een legitimatiebewijs 
mee te nemen naar het stembureau. Een 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.

Wie mag stemmen?
U mag stemmen voor het Europees Parlement als u:
• de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een andere lidstaat 
 van de Europese Unie en u zich bij de gemeente heeft laten registreren als 
 kiezer;
• 18 jaar of ouder bent.

Stemlocaties
Helmond heeft 34 stemlocaties. U kiest zelf bij welk stembureau in Helmond 
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. 

De Smed vervangt stemlocatie De Ark
Zalencentrum De Smed vervangt stemlocatie De Ark. Deze locaties liggen 
tegenover elkaar in Stiphout.

Wilt u meer informatie?
Op www.helmond.nl/verkiezingen vindt u informatie over alle stembureaus in 
Helmond, wat u kunt doen als u uw stempas kwijtraakt en hoe u iemand kunt 
machtigen om voor u te stemmen.

Deel uw verhaal met de wethouder 

Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de 
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend 
of vriendin mee. 

Overzicht wijkspreekuren
In mei staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Helmond-Noord met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 
 8 mei van 19.30 tot 20.30 uur in De Boerderij (Harmoniestraat 105);
• In Helmond-West met wethouder Van Dijk op donderdag 9 mei van 19.30   
 tot 20.30 in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70);
• In de Binnenstad met wethouder De Vries op maandag 20 mei van 19.30   
 tot 20.30 uur in ’t Huukske (Willem Beringsplein 88, ingang Jan Stevenstraat);
• In Rijpelberg met wethouder Maas op donderdag 23 mei van 19.30 tot   
 20.30 uur in De Brem (Rijpelplein 1);
• In Stiphout-Warande met wethouder Van Bree op donderdag 23 mei van   
 19.30 tot 20.30 uur in De Ark (Dorpsstraat 29).

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in 
een andere wijk? Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor de geplande 
wijkspreekuren in juni. 

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

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

Er zijn 34 stembureaus in Helmond.
Kies zelf waar u stemt. 

Op 23 mei kunt u 
stemmen voor het 
Europees Parlement

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

De stembussen zijn open 
tussen 7.30 en 21.00 uur

STEMBUREAU

Vergeet uw legitimatie niet!

U ontvangt uw stempas uiterlijk 7 mei.

Stempas kwijt of niet ontvangen? 
Vraag (opnieuw) aan.

Kunt u zelf niet naar 
de stembus? 
Machtig dan 
iemand anders.



• 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 1 mei 2019

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.

Aanvragen Koninklijke Onderscheiding voor 
Koningsdag 2020 

Ieder jaar reikt de burgemeester volgens goede traditie een Koninklijke 
onderscheiding uit aan inwoners die zich bijzonder hebben ingezet voor onze 
samenleving. De burgemeester roept daarom op geschikte kandidaten voor 
Koningsdag 2020 onder haar aandacht te brengen. Hieronder vindt u meer 
informatie over de criteria en de aanvraagprocedure.

Wie kunnen onderscheiden worden? 
Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die 
zich zeer geruime tijd vrijwillig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de samenleving. Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand vanuit de 
hoofdfunctie(werk) gedecoreerd wordt, dit enkel indien de bijzondere verdiensten 
buitengewoon zijn en betekenis hebben voor de samenleving en niet alleen uit 
hoofde van de betreffende organisatie of instelling.

Aanvraagprocedure 
Bent u van mening dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en 
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester een verzoek 
indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. 
Zorgt u voor een goed onderbouwde brief, inclusief een voordrachtformulier en 
ondersteuningsbrieven. Via de site www.lintjes.nl vindt u nadere informatie en 
is het voordrachtformulier te downloaden. U kunt het geheel vervolgens digitaal 
versturen aan BJO@helmond.nl . Een decoratievoorstel kunt u ook per post 
versturen ter attentie van: de Burgemeester van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ 
Helmond. Het adviesorgaan, Kapittel voor de Civiele Orden, toetst alle ingediende 
aanvragen. 

Een decoratievoorstel dient vóór 1 juli 2019 binnen te zijn.

Meer informatie of vragen?  
Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt 
u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh of bij de heer J. Couwenberg via 
telefoonnummer 0492 – 587140 of via www.lintjes.nl.

Bekendmakingen

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

Engelseweg 97 23-04-2019 verbouwen woning  OLO 4312659

  tot gasloze woning (modelwoning) 

Willem Prinzenstraat  23-04-2019 pand splitsen in 2 woningen OLO 4112935

188 en 190 

Swertpoellaan 19 24-04-2019 oprichten garage OLO 4243325

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dr. Dreeslaan 198 23-02-2019 oprichten woning  OLO 4233399

  met tandartspraktijk 

van der Brugghenstraat 70 28-01-2019 vergroten woning met verdieping OLO 4171179

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr.Omgevingsloket: 

Weg naar Bakel 4 23-04-2019  kappen 1 boom OLO 4262846

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

ter hoogte van Haaglaan 1  18-04-2019 kappen lindes OLO 4359983

en Haaglaan 7 

Ameidewal 3B-3 /  16-04-2019 plaatsen reclame OLO 4354763

Markt 56-58-60 

Nemerlaerhof 96 17-04-2019 vergroten woning OLO 4358533

Kaldersedijk, sectie U 7529,  17-04-2019 oprichten woning OLO 4077917

bij nr. 8 

Kaldersedijk t.o. 14 18-04-2019 oprichten woning OLO 4361561

Kanaaldijk N.W. 121-123 18-04-2019 interne veranderingen OLO 4361737

Korte Dijk 8 23-04-2019 uitbreiding bedrijfspand OLO 4366573

Ardennen 69 20-04-2019 plaatsen overkapping OLO 4365087

Gerstdijk kadastraal Z 857 19-04-2019 oprichten bedrijfsgebouw en kantoor OLO 4364243

Kardinaal van  19-04-2019 oprichten overkapping OLO 4364597

Enckevoirtstraat 49 

Havenweg 14 19-04-2019 plaatsen overkappingen 2019-X0506

Leeuwenborchweide 57 24-04-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4369793

Molenstraat 207 24-04-2019 verbouwen winkel OLO 4311257

Beukenhoutstraat,  24-04-2019 kappen dode bomen OLO 4371539

Limburghof, Raktpad, Calsstraat, Biesbosch, Heeklaan

Gewijzigd vastgesteld Chw bestemmingsplan Automotive Campus en
 gewijzigd vastgesteld exploitatieplan Automotive Campus 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 en 

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

de gemeenteraad op 9 april 2019 het Chw bestemmingsplan Automotive Campus en 

het exploitatieplan Automotive Campus gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van de 

ontwerpplannen. Het Chw bestemmingsplan en exploitatieplan liggen met ingang van 2 mei 

2019 gedurende zes weken ter inzage. 

Het bestemmingsplan en exploitatieplan betreffen de ontwikkeling van een campus specifiek 

voor bedrijven in de automotive en mobiliteitssector en daaraan gelieerde kennisinstellingen 

en onderzoekscentra. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Europaweg, de Veedrift, 

Schootenseloop, Coovels Bos en Steenovenweg. Het exploitatieplan heeft op een kleiner gebied 

betrekking dan het bestemmingsplan.

Het Chw bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, als bedoeld in 

artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Inzage

U kunt de plannen bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op www.helmond.nl/bestemmingsplannen.

De identificatiecode van het Chw bestemmingsplan is NL.IMRO.0794.1700BP130049-2000.

De identificatiecode van het exploitatieplan is NL.IMRO.0794.1700EP180022-2000.

Er ligt van beide plannen 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. 

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en 

exploitatieplan dat ter inzage ligt.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan kan met ingang van 3 mei 2019 

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;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan. 

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 en exploitatieplan treedt in werking 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 er een beslissing is 

genomen over het verzoek. 

Op dit besluit tot vaststelling van het Chw bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van 

toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden 

opgenomen en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer 

mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van 

toepassing is.

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.


