
Op 17 maart mag u stemmen 
voor de Tweede Kamer. 

70 jaar of ouder? 
Dan kunt u ook briefstemmen.

www.helmond.nl/verkiezingen

Briefstemmen bij 
Tweede Kamerverkiezingen 2021 
Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezingen ook 
per brief stemmen. U kunt uw stem per post versturen of inleveren bij het 
afgiftepunt in de Stadswinkel. Hieronder leest u hoe het briefstemmen werkt.

U ontvangt twee enveloppen met inhoud per post. De eerste envelop hebt 
u inmiddels ontvangen. Daarin vindt u de stempluspas en de vragen over de 
gezondheidscheck. De tweede envelop ontvangt u uiterlijk 11 maart. 
Daarin zit het briefstembiljet, de uitleg over briefstemmen, de envelop voor het 
briefstembiljet en de retourenvelop om uw briefstem uit te brengen.

Hoe werkt het stemmen per brief?
• U vult het briefstembiljet in. Dat mag met elke kleur. 
• U stopt het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet-envelop, sluit deze 
 envelop.
• U ondertekent uw stempluspas. Kunt u geen handtekening zetten? 
 Dan hoeft dat niet.
• U stopt uw ondertekende stempluspas en de gesloten stembiljet-envelop in 
 de retourenvelop. U plakt de retourenvelop dicht.

Via de post of afgeven bij de Stadswinkel
U kunt de retourenvelop met uw briefstem versturen per post. Zorg er wel voor 
dat uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post is. 
Of geef uw briefstem in de retourenvelop af bij het afgiftepunt in de Stadswinkel 
(F.J. van Thielpark 1). De openingstijden van het afgiftepunt zijn: woensdag 10, 
donderdag 11 en vrijdag 12 maart van 9.00 tot 17.00 uur, maandag 15 maart 
van 9.00 tot 19.00 uur, dinsdag 16 maart van 9.00 tot 17.00 uur en woensdag 17 
maart van 7.30 tot 21.00 uur.

Stemmen bij een stembureau
U kunt met uw stempluspas op 17 maart ook stemmen bij een van de 
stembureaus in Helmond. Behoort u tot een risicogroep in verband met 
corona, dan kunt u vervroegd stemmen op 15 of 16 maart. U kiest zelf bij welk 
stembureau u gaat stemmen. Gaat u stemmen bij een stembureau, neem dan 
wel uw stempluspas en uw identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of 
Nederlands rijbewijs). Volgende week staat er op deze informatiepagina’s een 
overzicht van alle stembureaus in Helmond.

Heeft u vragen over het stemmen per brief? 
Bel dan de landelijke informatielijn: 0800 – 1351 (elke dag bereikbaar van 
08.00 – 20.00). Heeft u vragen over het stemmen in Helmond en/of bent u uw 
stempluspas of briefstembiljet kwijt? Bel dan de gemeente via 14 0492 of kijk 
voor meer informatie op www.helmond.nl/verkiezingen. 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 
Kortgeleden heeft u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. 
Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen? Vraag dan kwijtschelding 
aan.

De gemeente onderzoekt dan of u daarvoor in aanmerking komt. Of met u een 
betalingsregeling kan afspreken. Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u of 
kwijtschelding of een betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer 
over de hulp die u kunt krijgen bij het invullen van uw formulieren.
U kunt de gemeente natuurlijk ook bellen via 14 0492.

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

Op 17 maart mag u stemmen 
voor de Tweede Kamer. 

Deel stembureaus op 15 en 16 maart 
open voor kwetsbare inwoners.

70 jaar of ouder? 
Dan kunt u ook briefstemmen.

De stembureaus zijn open tussen 
7.30 en 21.00 uur.  

Vergeet uw legitimatie niet.

Stem veilig! Doe de gezondheidscheck 
en houd u aan de coronamaatregelen.

www.helmond.nl/verkiezingen
Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

http://www.mijnoverheid.nl 


Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Wethouder van Wellaan  24-02-2021 afwijking bestemmingsplan  OLO 5691911

122  t.b.v. begeleid wonen 

Dorpsstraat 114 26-02-2021 verbouwen woning OLO 5500677

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

Dierdonklaan 7 25-02-2021 Maken uitweg OLO 5772703

Ontwerpbestemmingsplan SBC De Braak-Zwembad
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

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

ontwerpbestemmingsplan “SBC De Braak-Zwembad” met ingang van 5 maart 2021 gedurende 

zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Omschrijving plan

Sportpark De Braak ondergaat momenteel een grootschalige vernieuwingsslag. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is de bouw van een modern gemeentelijk zwembad. De gemeenteraad heeft 

besloten de locatie waar momenteel “Con Brio” is gevestigd,  aan te wijzen als de locatie waar 

het zwembad zal worden gebouwd.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1100BP190063-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wij adviseren u dit ontwerpbestemmingsplan 

digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de papieren versie 

wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 14 0492. 

De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken, lopende van 5 maart 2021 tot en met 15 april 2021, 

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, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van zienswijze 

bestemmingsplan “SBS De Braak-Zwembad”. 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 14 0492.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straten:

• Windmolenstraat 1 (VKB 2108)

• Klaroenpad 2 (VKB 2107)

Meer informatie

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

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. N.Jacobs, tel. 0492-587585.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben 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 enzovoort.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Gevorgyan, P.P.  09-09-1976

Kandelaars, B.  02-10-1992

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, 5700 AZ 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 tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

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

• 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

Noodfonds corona tot eind juni 2021 
verlengd 
De inschrijftermijn om aanspraak te maken op het noodfonds corona is 
verlengd tot en met 30 juni 2021. De gemeente heeft het noodfonds opgericht 
voor Helmondse (sport)clubs, verenigingen en culturele en maatschappelijke 
organisaties die door coronamaatregelen in acute financiële moeilijkheden 
komen. Nu de maatregelen langdurig aanhouden geldt dat voor steeds meer 
organisaties. Om hen tegemoet te komen stelt de gemeente het noodfonds voor 
een langere tijd beschikbaar. Een organisatie kan ook in 2021 beroep doen op dit 
noodfonds. 

Wanneer komt een club of organisatie voor noodhulp in aanmerking?

De club of organisatie:
1. Is actief binnen het domein sport, welzijn of cultuur en heeft geen 
 winstoogmerk;
2. Is actief en gevestigd in de gemeente Helmond;
3. Verkeert in acute financiële nood en kan zonder noodhulp dit jaar niet meer 
 aan haar financiële verplichtingen voldoen;
4. Heeft géén of onvoldoende financiële hulp ontvangen vanuit een andere 
 landelijke steunmaatregel (zoals NOW /TOZO /TOGS).

Een aanvraag indienen of meer informatie?
Kijk voor de volledige beleidsregels die voor het noodfonds van toepassing 
zijn op www.helmond.nl/coronanieuws-ondernemers. Hier staat ook het 
aanvraagformulier dat samen met de bijbehorende stukken uiterlijk 30 juni 2021 
moet worden ingestuurd naar noodfondscorona@helmond.nl. 

Bekendmakingen
 

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

Aarle-Rixtelseweg (2),  18-02-2021 kappen van 6 bomen OLO 5833715

Verliefd Laantje (1), Warande (3) 

Jan de Withof 9 09-02-2021 afwijken bestemmingsplan  OLO 5821959

  t.b.v. begeleid wonen 

Engelseweg (1),  18-02-2021 kappen van 9 bomen OLO 5833451

Heibergweg (2), Kranenvenweg (2), Rochadeweg (4) 

Jacob van Wassenaerstraat 38 01-02-2021 kamerverhuur  OLO 5684619

Verdilaan 20 22-02-2021 vergroten woning OLO 5848059

Veestraat 39 15-02-2021 het realiseren van 3 appartementen. OLO 5670563

Lieshoutseweg kavel II 02-02-2021 oprichten woning OLO 5514337

Basstraat 1 11-02-2021 vergroten woning met erker,  OLO 5815629

  vervangen kozijnen 

Kennemerland 23 07-02-2021 plaatsen dakkapel OLO 5807671

Mierloseweg 34 24-02-2021 maken/wijzigen uitweg OLO 5854325

Frieslandpad (1),  18-02-2021 kappen van 3 bomen OLO 5833521

Glanzerhof (1), Rijpelbergseweg (1)

thv Watertoren kadastraal E  12-02-2021 rooien 8 lindes i.v.m. ontsluiting OLO 5822203

3270 en E 3506  oude aa 

Burg. Krollaan 18-02-2021 kappen van 1 boom OLO 5833671

Baarsstraat 2 25-01-2021 Het plaatsen van een  OLO 5770063

  warmtewingevel 

Rembrandlaan 18-02-2021 kappen van 2 bomen OLO 5833399

Eeuwselspad (1),  18-02-2021 kappen van 5 bomen OLO 5833239

Kanaaldijk N.O. (1), Joh. Vermeerlaan (1), ‘t Peppellaantje (1), Vincent van Goghlaan (1) 

Lage Dijk 28A 29-01-2021 Realisatie loods OLO 5776259

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

Dr. Dreeslaan 204 22-02-2021 oprichten woning met bedrijfshal OLO 5316917

van Heijnsbergenstraat 17 23-02-2021 plaatsen schutting OLO 5744349

Lieshoutseweg 55B 23-02-2021 oprichten woning en maken uitweg OLO 5467903

Gasthuisstraat 29G 23-02-2021 wijzigen dakconstructie OLO 5815883

Jan de Withof 9 23-02-2021 afwijken bestemmingsplan  OLO 5812959

  t.b.v. begeleid wonen 

Tesselschadelaan 6 23-02-2021 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5702259

Suytkade fase 2A 25-02-2021 oprichten brug OLO 5683549

Rembrandtlaan 30 25-02-2021 inrichting schoolplein e.o. en maken  OLO 5615211

  2 uitwegen 

Piet van Bokhovenpad  25-02-2021 verbreden Piet van Bokhovenpad en OLO 5696581

sectie B 5818  kap van 3 bomen 

Brasemlaan 40 25-02-2021 Wijzigen voorgevel OLO 5768637



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

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 4 maart 2021

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Beks, D.F.G.  01-07-1997

Markgraaf, A.M.  08-03-1972

Claassens, L.  12-09-1991

Khan, A.  11-04-1966

Pawlak, D.J.  06-07-1997

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een 

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie:  Hoofdstraat 54 (locatiecode AA079401107)

Melder:  Bakker Milieuadviezen Waalwijk

Datum ontvangst:  18 februari 2021

Categorie sanering: immobiel

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Montgomeryplein 6 28-02-2021     Oliemolense Snuffelmarkt  2021-00203

  (19 september 2021) 

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.


