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Op 20 maart kunt u stemmen voor
Provinciale Staten en het waterschap.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019
De verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen zijn op woensdag
20 maart. De stembussen zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.
Wilt u weten wat de provincie allemaal doet en welke partijen meedoen aan
de verkiezingen? Kijk dan op www.brabant.nl/verkiezingen. Daar staat ook de
Stemwijzer die u kan helpen bij uw keuze.
Alles over de waterschappen en de deelnemende partijen aan deze verkiezingen
leest u op www.aaenmaas.nl/verkiezingen of www.dommel.nl/verkiezingen.
Daar vindt u ook de Stemhulp.

De stembussen zijn open
tussen 7.30 en 21.00 uur
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Er zijn
stembureaus in Helmond.
Kies zelf waar u stemt.

STEMBUREAU

Vergeet uw legitimatie niet!

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?
De voorwaarden om te mogen stemmen voor Provinciale Staten en waterschap
zijn verschillend. Het kan dus, afhankelijk van uw situatie voorkomen dat u één
stempas ontvangt.
Waar kan ik stemmen?
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. Stemt u voor Waterschap De Dommel, dan kunt u voor die verkiezing
alleen stemmen in wijkhuis ’t Brandpunt (Brandevoort).
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.

Uw stempas is op 28 februari bezorgd.

Heeft u thuis nog klein chemisch afval?
Vanaf 18 tot en met 25 maart rijdt de KCA-bus weer door Helmond. Bij de
KCA-bus kunt u o.a. batterijen, accu’s, (spaar)lampen en verfproducten
inleveren. Benieuwd op welke dag de KCA-bus bij u in de buurt is? Bekijk dan het
ophaalschema van 2019 op www.helmond.nl/kca. U kunt uw klein chemisch afval
gedurende het hele jaar ook gratis inleveren bij de milieustraat, Gerstdijk 1.

Stempas kwijtgeraakt of niet ontvangen?
Vraag (opnieuw) aan.
Kunt u zelf niet naar
de stembus?
Machtig dan
iemand anders.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 19 maart 2019 en
2 april 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor 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 via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

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

• 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)

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

Podiumbijeenkomst Brainport Smart District

Verlenging beslistermijn (1)

Dinsdag 19 maart houdt de gemeenteraad een podiumbijeenkomst over
Brainport Smart District. Raads- en commissieleden ontvangen deze avond
uitgebreide informatie over de achtergronden en ontwikkelingen van de slimme
wijk in Helmond. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het Carolus Borromeus
College aan de Markesingel 2. Inwoners zijn van harte welkom.
Aan bod komen onder andere de ingediende projecten voor de Business
Challenge, de achtergrond en stand van zaken van de Stedenbouwkundige Visie
en het kavelproject voor toekomstige inwoners van Brainport Smart District.
Ook is er aandacht voor de rol van de raad in dit project. Hoe gaat de raad om met
zijn kaderstellende en controlerende functie?
Meer informatie
Het volledige programma staat op helmond.raadsinformatie.nl, onder
podiumbijeenkomst op 19 maart. Inwoners en andere belangstellenden zijn van
harte welkom. Aanmelden is niet nodig.

Projectlocatie:
Broekwal 4
Steenweg 32B
Overhorst 24

Datum indiening:
14-12-2018
14-12-2018
17-01-2019

Projectomschrijving:
woningsplitsing
renoveren en splitsen pand
vergroten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4053069
OLO 4090231
OLO 4147053

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

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Helmond
Molenven 7

Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
02-03-2019 Smile per Mile (8 september 2019) 2019-00901
01-03-2019 Voetbalmarathon (22 juni 2019)
2019-00903

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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.

Fotografie UNStudio

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Stilpot 18
28-02-2019
Kloosterstraat 15
06-03-2019
Geysendorfferstraat 23
06-03-2019
Bockendonk 36 en 38
06-03-2019
Dorpsstraat 9
11-03-2019
Varenschut
06-03-2019
Beelsstraat 5
07-03-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen carport
OLO 4215199
uitbreiding pand (monument)
OLO 4141635
uitbreiding winkel, vervangen reclame OLO 4106993
oprichten 15 woningen
OLO 3761647
plaatsen geldautomaat en reclame
OLO 4146953
kappen 107 bomen
OLO 4193555
splitsen woning
OLO 4201061

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Bachlaan 42
28-02-2019 verbouwen en het vergroten
OLO 3931463
		 van de woning
Schutterslaan 19
27-02-2019 plaatsen van een zendmast
OLO 4242869
		(legalisatie)
Swertpoellaan 19
27-02-2019 oprichten garage
OLO 4243325
Theater sectie G 3688
27-02-2019 plaatsen luchtwarmtepomp
OLO 4241469
Tolpost 8
28-02-2019 realiseren van 3 studio’s
OLO 4245797
Mierloseweg 128
05-03-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4255757
		 i.v.m. kinderopvang aan huis
Warandelaan 19
01-03-2019 verbouwen woonhuis
OLO 4249739
President Rooseveltlaan 53
01-03-2019 wijzigen woning
OLO 4249777
Leeuwenborchweide 57
05-03-2019 plaatsen terrasoverkapping
OLO 3658571
Rozenhof 24
03-03-2019 wijzigen bestaande dakkapel
OLO 4251109
Odulfusstraat 6
06-03-2019 aanvraag terrasoverkapping
OLO 4121135
Korhoenderhof 65
07-03-2019 verplaatsen schutting
OLO 4260592

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
2e Haagstraat
28-02-2019 realiseren gesloten
1B-1C-1D-1E-1F-1G /		 bodemenergiesysteem
3e Haagstraat 76-78-80-82 - 3e Haagstraat 74
Hurksestraat 1C-1D-1E-1F-1G 28-02-2019 realiseren gesloten
		bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4244853

OLO 4244817

Burgemeester en Wethouders van Helmond

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Astronautenlaan 170

Projectomschrijving:
dakkapel plaatsen voorzijde woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4239879

• 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

13 maart 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.

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

