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• 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

Stempassen op de mat

De stempassen zijn afgelopen dagen op de mat gevallen in Helmond. U kunt 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande kiezen uit 36 
stembureaus op 34 verschillende locaties om uw stem uit te brengen. 

Stembureaus in alle wijken
Ook dit jaar kan er weer gestemd worden in alle wijken van Helmond. Op uw 
stempas staat het adres van een stembureau in uw buurt, maar u mag zelf 
bepalen bij welk stembureau in Helmond u stemt. Alle stembureaus staan op 
www.helmond.nl/verkiezingen.

Stemmen voor iedereen mogelijk maken
Wij willen dat iedereen makkelijk kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom 
hebben wij hier aandacht voor. Zo vindt u informatie over de verkiezingen in 
eenvoudige taal op www.helmond.nl/verkiezingen. Daarnaast zorgen we voor 
toegankelijke stembureaus. Niet alleen voor wie slechter ter been is, maar 
bijvoorbeeld ook voor slechtzienden. 

Drive-in stembureau op 16 maart
Dit jaar kunt u ook stemmen in een drive-in stembureau op de parkeerplaats 
bij de Watertoren in het centrum van Helmond. Hier kunt u op 16 maart vanuit 
uw auto snel en gemakkelijk uw stem uitbrengen, bijvoorbeeld voor of na de 
boodschappen. Dit stembureau is alleen toegankelijk met de auto. Speciale 
borden geven de juiste route aan om in de Drive-In te kunnen stemmen.

Stemhulp helpt bij bepalen van uw stem
Helmond heeft sinds 18 februari een eigen Stemhulp, die u mogelijk kan helpen 
in uw keuze uit een van de 14 partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De 
Stemhulp vult u in via www.helmond.nl/verkiezingen. 

Meer weten?
Alle informatie over de verkiezingen staat op www.helmond.nl/verkiezingen. 
Rond 3 of 4 maart valt de verkiezingskrant bij iedereen in Helmond op de mat. 
Hierin staan ook de standpunten van de politieke partijen die zich verkiesbaar 
stellen.

Vergaderingen 
    welstandscommissie 

Stembus gemeenteraadsverkiezingen 
16 maart 2022

Op woensdag 16 maart rijdt van 07:30 uur tot 21:00 uur de stembus langs 
verschillende stemlocaties met diverse optredens zoals: het duo Wanne 
Kwats, restaurant Nastrium, restaurant Rosario, Helmond Sport,  
Luc de Graaf, Cross fit en verschillende zang- en dansgroepen. 

Wat is een Stembus?
De stembus is een bus die langs verschillende stemlocaties rijdt en hier 
optredens geeft. We willen zorgen voor extra amusement voor en na het 
stemmen, voor jong en oud. We hopen hiermee mensen op te roepen om te gaan 
stemmen.

De bus rijdt langs 18 verschillende stemlocaties. Het duo Wanne Kwats is de 
gehele dag aanwezig, zij zorgen voor muzikaal amusement. De gehele dag is er 
een diverse programmering. Om 11:30 uur is de bus bijvoorbeeld aanwezig bij 
het drive-in stembureau op het parkeerterrein van de Watertoren. Hier zal één 
sterren chef Jermaine van restaurant Rozario een culinair optreden geven en 
wat lekkers uitdelen. Hoomrun Dance Studio geeft om 13:30 uur een optreden, 
Helmond Sport presenteert om 15:00 uur haar selectie, Aaron D geeft om 17:45 
uur een optreden en er is nog veel meer. De Stembus is geen rijdend stembureau. 
Er kan niet in de bus gestemd worden. 

Meer informatie
De volledige route van de stembus en de optredens kunt u vinden op  
www.helmond.nl/verkiezingen. Hier vindt u ook praktische informatie over de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022, zoals de stemlocaties. 

Regentonnenactie in maart en april 

Helmond klimaatbestendig
Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt, het gaat vaker harder regenen met 
overstromingen en andere overlast tot gevolg. Deze klimaatverandering vraagt 
om een andere aanpak van regenwater. Een regenton is een slimme aanpassing 
waarmee u eenvoudig schoon regenwater opvangt om dit, bijvoorbeeld voor 
de tuin, te gebruiken. Zo kunt u lekker genieten van de tuin, helpt u om de 
omgeving regenwaterbestendig te maken én bespaart u kostbaar drinkwater. 
Door de regenpijp af te koppelen van het riool helpt u mee om wateroverlast door 
overbelasting van het riool te voorkomen en om droogteschade te beperken.

Regentonnenactie
De gemeente organiseert samen met Waterschap Aa en Maas twee keer per jaar 
een regentonnenactie. Als inwoner van Helmond krijgt u in die maanden € 30,- 
korting op de aankoop van een regenton. Deze actie loopt van 1 maart t/m 30 
april.

Het schoon opgevangen regenwater kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld: 
ramen lappen, tuinplanten water geven, kamerplanten water geven, water voor 
huisdieren of het wassen van uw auto. 

Flyer met coupon
De flyer met coupon is te downloaden op www.allelichtenopgroen.nl of ga naar 
een van de deelnemende partijen. Daar ligt de flyer in de winkel, zodat u de 
coupon direct kunt gebruiken. Ga voor de actievoorwaarden naar  
www.allelichtenopgroen.nl. 

Deelnemende partijen
• Tuincentrum Coppelmans Helmond
• Boerenbond Helmond (Deltaweg 2)
• Gamma Helmond
• Karwei Helmond

Wat vind jij 
belangrijk? 

Stem jij ook?
www.helmond.nl/verkiezingen

Stem op

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



Luierinzameling bij kinderdagverblijven  
start 1 maart

Vanaf 1 maart start de gratis luierinzameling bij kinderdagverblijven. Op 
vrijdag 25 februari worden er daarom speciale containers geplaatst bij 
verschillende kinderdagverblijven in Helmond. Het gratis inleveren op de 
milieustraat blijft ook nog steeds mogelijk.

In elke wijk is minimaal één locatie waar ouders de wegwerpluiers kunnen 
inleveren. Een overzicht van alle plekken waar ouders de wegwerpluiers 
kunnen inleveren staat op www.helmond.nl/luiers. Inleveren kan tijdens de 
openingstijden van de kinderdagverblijven: op werkdagen tussen 7.30 en 18.30 
uur.

Luiers mag men inleveren in speciale, gratis luierzakken
De luiers mogen alleen ingeleverd worden in speciale luierzakken. Deze 
luierzakken zijn gratis op te halen bij alle deelnemende kinderdagverblijven, 
de Stadswinkel, ’t Cour en de milieustraat. In de luiercontainers mogen alleen 
baby- en peuterluiers en billendoekjes. Incontinentiemateriaal, stomamateriaal, 
maandverband en tampons mogen niet in de luiercontainers, maar bij het 
restafval thuis.

Tip voor ouders met kleine kinderen: wasbare luiers 
Wegwerpluiers veroorzaken veel restafval. Wasbare luiers zorgen voor minder 
afval. Daarmee kunnen ouders honderden kilo’s restafval per jaar besparen. En 
gezinnen besparen honderden euro’s over de hele periode dat het kind luiers 
draagt. 

Meer informatie staat op www.helmond.nl/luiers
Hier staat een overzicht van de deelnemende kinderdagverblijven en antwoord 
op veelgestelde vragen.

Bekendmakingen

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

De Groene Loper,  18-02-2022 oprichten woning 6326877 

Ruwe Berk, kavel 19B  

Hazelaar 1 22-02-2022 plaatsen dakkapel (voorgevel) 6747699

openbare ruimte naast  21-02-2022 plaatsen jongeren container ( jop) 6754849 

Makreelstraat 1  

Dr. Dreeslaan 202  22-02-2022 oprichten woonhuis met bedrijfshal 6758827 

de Hoefkens kavel 22  

Kasteel-Traverse 66 22-02-2022 plaatsen 2 mobiele douche units 6759511

Sectie U, 2854, 2293,  23-02-2022 buitenplanse afwijking t.b.v.  6761477 

2855 (ged) 3398, 2307  oprichten woningen 

Liverdonk kavel L 76 23-02-2022 oprichten woning 6762061

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

Swertpoellaan 13 21-02-2022 vergroten woning 6569905

 Geldropse Ventweg 20 21-02-2022 plaatsen zonnepanelen naast boerderij 6597661

 Jan Ettenstraat 5 22-02-2022 verbouwing woonhuis 6536243

 Ansemhoek 10 17-02-2022 plaatsen erfafscheiding 6631643

 Akkerweg 12 22-02-2022 plaatsen dakkapel voorzijde 6698431

 Schutterslaan 29 22-02-2022 vervangen van bestaande kozijnen 6683779

 Gasthuisstraat 17 22-02-2022 vergroten woning (wijzigen in bungalow) 6622967

 Coppesdonk 5 23-02-2022 oprichten woning, maken uitweg 6445839

 Dorpsstraat 99 23-02-2022 wijzigen woning 6690723

 Rembrandtlaan 26 23-02-2022 oprichten multifunctionele  6542601 

  accommodatie de braak 

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

Weg naar Bakel 4 21-02-2022 Plaatsen reclamemast 6636645

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Steenweg 1 -  23-02-2022  Carnaval Helmond 2022 Keiebijters,  2022-00048 

Steenweg 1/Mizunalleplein    26-2 t/m 27-2-2022 

 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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 straat: 

- Azalealaan thv 167 (VKB 2204)

- Bindersestraat thv 67 (VKB 2207)

- Van Ommerenstraat tegenover 47 (VKB 2208)

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 

mevr. N. Nobel tel. 14-0492.

Ontwerpbestemmingsplan Suytkade I – Hoek Taftstraat - Fluweelstraat
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 Suytkade I – Hoek Taftstraat - Fluweelstraat met ingang van 4 

maart 2022 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Op de locatie aan de Taftstraat 2 is een supermarkt aanwezig. Deze supermarkt heeft een 

oppervlakte van circa 1.500 m² bvo, in een pand met een oppervlakte van 2.000 m² bvo. 

Dit bestemmingsplan maakt de vergroting van de supermarkt mogelijk naar 2.000 m² bvo 

binnen het bestaande gebouw, het aanpassen van de gevel en het aanleggen van een tweede 

parkeerterrein.   

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1000BP210075-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u de papieren versie inzien? Plan dan een 

afspraak in. Maak een afspraak door te bellen naar 14-0492. De digitale versie van  

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen 

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, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Suytkade I – Hoek Taftstraat - Fluweelstraat. Voor 

een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492. 

 

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca                 Locatie Omschrijving Registratie nr/Datum verzending

Franse pannenkoeken Markt 201  Alcoholwetvergunning 50746974/22-02-2022

IJssalon Il Circo               Dorpsstraat 8  Exploitatievergunning 50853285/17-02-2022

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en naleving informatie krijgen over verleende vergunningen 

openbare orde en veiligheid, via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

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? Neem 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. Ook 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? Neem dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14-0492.

• 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 3 maart 2022

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.


