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Hooravond over de Voorjaarsnota 2019

Op 23 mei kunt u
stemmen voor het
Europees Parlement

De gemeenteraad hoort graag uw mening
De gemeenteraad houdt dinsdag 28 mei een hooravond over de Voorjaarsnota.
De Voorjaarsnota geeft een vooruitblik op de begroting voor 2020. Aan de hand
van ontwikkelingen in beleid en budget worden de grote lijnen geschetst van
de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor volgend jaar. Wat vindt u van
de plannen die in de Voorjaarsnota staan? De gemeenteraad hoort graag uw
mening. Laat deze horen tijdens de hooravond op dinsdag 28 mei om 19.30 uur
in de raadzaal in Boscotondo. Graag vooraf aanmelden als u wilt inspreken.

De stembussen zijn open
tussen 7.30 en 21.00 uur

34

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

STEMBUREAU

Vergeet uw legitimatie niet!

Uw stempas is rond 7 mei bezorgd.

De gemeenteraad zorgt ervoor dat de gemeente alleen geld uitgeeft dat
beschikbaar is. De voorjaarsnota en de programmabegroting helpen daarbij.
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota geeft de raad de richting aan van
waar het geld van de gemeente volgend jaar wel en niet aan wordt uitgegeven.
Het gaat om hoofdlijnen, die vertaald worden naar invulling van programma’s en
projecten in het najaar tijdens de programmabegroting.
Uw mening is belangrijk
Een belangrijk moment dus. Daarom wil de raad graag weten wat u vindt van
de voorgestelde plannen. U kunt de Voorjaarsnota downloaden op
www.helmond.nl/bestuur. Laat uw mening horen 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 24 mei. Geef in uw mail uw naam
en telefoonnummer door, het onderwerp uit de Voorjaarsnota waarover u wilt
inspreken en eventueel van welke organisatie u bent. U krijgt dan vijf minuten
spreektijd tijdens de hooravond.
Vervolg behandeling Voorjaarsnota
Na de hooravond bespreekt de gemeenteraad op dinsdag 11 juni de
Voorjaarsnota inhoudelijk. De fracties geven dan hun reactie en stellen hun
vragen aan het college. Vervolgens beantwoordt het college deze vragen en volgt
er een discussie over de Voorjaarsnota. Tot slot stemt de raad of de Voorjaarsnota
wordt vastgesteld of dat er nog zaken veranderen. Inwoners zijn ook bij deze
vergadering van harte welkom. Online is deze ook te volgen.

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

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)

• 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

Glasvezelnieuws

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Dierdonk krijgt glasvezel
Supersnel internet en klaar voor de toekomst dankzij glasvezel. Vanaf volgend
jaar is het ook zover voor Dierdonk. Bewoners hebben tot 9 september 2019 de
tijd om aan te geven of ze direct willen instappen tegen gratis aansluitkosten.
Als op die datum 25% van de bewoners zich hebben aangemeld, dan wordt het
glasvezelnetwerk aangelegd vanaf december 2019.
Planning Helmond-Noord en Warande
Vanaf eind augustus worden in Helmond-Noord en Warande de eerste straten en
huizen voorzien van glasvezel. De werkzaamheden in Warande worden afgerond
in november. In Helmond-Noord in het voorjaar 2020.
Meer weten? Kijk dan op www.glasvezelhelmond.nl

Aanvraag indienen voor aanwijzing lokale publieke
media-instelling
Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente.
Het Commissariaat voor de Media verleent de uitzendmachtiging aan één lokale
publieke media-instelling. De huidige aanwijzing van Omroep Helmond loopt
per 11 januari 2020 af. Partijen die belangstelling hebben om in aanmerking
te komen voor deze aanwijzing, vanaf 12 januari 2020, kunnen een aanvraag
indienen bij het Commissariaat voor de Media.
Dien uw aanvraag voor 11 juli 2019 in
Een aanvraag voor de aanwijzing als lokale publieke media-instelling kunt u
tot 11 juli 2019 indienen bij het Commissariaat voor de Media. Een aanwijzing
geldt voor vijf jaar. Ga voor meer informatie over de aanvraag, procedure en
voorwaarden naar www.cvdm.nl (onder ‘praktisch – lokale omroep’).

Raadsvergadering
21 mei 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 mei 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

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
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)

Abendonk 33

Datum indiening: Projectomschrijving:
06-05-2019 realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem
06-05-2019 realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4396539
OLO 4396593

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Landvoort 17
Korendijk 9

Projectomschrijving:
plaatsen dakkapel
plaatsen tijdelijke tent

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4272787
OLO 4338905

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Horst 12
Veldweg 8A

Datum indiening:
03-05-2019
06-05-2019
06-05-2019

Mierloseweg 86I

07-05-2019

Havenweg 18
Steenweg 17

01-05-2019
07-05-2019

Stiphout Zuid kavel Z4
Rivierensingel 47-49
Torenstraat 1
ter hoogte van
Haaglaan 1, 4, 6, 7
Plan Liverdonk,
Abendonk 16, kavel L2

08-05-2019
08-05-2019
08-05-2019
08-05-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
uitbreiden bedrijfshal
OLO 4182667
aanpassen gemeentelijk monument OLO 4335675
verbouwing i.v.m.
OLO 4397885
meerkamerbewoning
verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4399179
i.v.m. kamerbewoning
afsluiten zijkanten overkapping
2019-X0571
wijzigen monumentale gevel
OLO 4399955
inclusief gevelreclame
oprichten woning
OLO 4181639
oprichten carport
OLO 4402201
plaatsen airco
OLO 4401505
kappen lindes
OLO 4403275

09-05-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4404183

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Broekstraat 99
06-05-2019
diverse locaties Dierdonk
07-05-2019
Lage Dijk 31

09-05-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning en maken uitweg OLO 3811699
plaatsen zes tijdelijke
OLO 4372685
informatieborden Dierdonk
vergroten bedrijfspand
OLO 4263576

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Diverse parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straten:
• Harmoniestraat 5 (VKB 1907);
• Gladiolenstraat (VKB 1908).
Bezwaar maken
Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt
een dag na de verzenddatum van het besluit aan. Het bezwaarschrift dient verstuurd te
worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning,
Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Ook kan het bezwaar
digitaal worden ingediend via www.helmond.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een
bezwaarschrift 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 verzoek stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek
wordt griffierecht geheven.
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien
op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen
met dhr. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Kadernota Sociaal Domein;
• Startnotitie Regionale Energie Strategie;
• Scenario’s alternatieve infill kunstgrasvelden.

Projectlocatie:
Abendonk 31

Projectlocatie:
Vlamovenweg 10
Markt 14
Mierloseweg 86I

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
07-02-2019 oprichten woning
OLO 4085437
13-03-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde)
OLO 4248679

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Parkeren met twee wielen op het trottoir in de Gerard Terborchstraat toe te staan.
Bezwaar maken
Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt
een dag na de verzenddatum van het besluit aan. Het bezwaarschrift dient verstuurd te
worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus
950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Ook kan het bezwaar digitaal
worden ingediend via www.helmond.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een
be-waarschrift 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 verzoek stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt
griffierecht geheven.
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens 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. 0492-587454.

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

• 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

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Lieshoutseweg 57
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 Stiphout – Lieshoutseweg 57 met ingang van 16 mei 2019
gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit plan maakt de bouw van drie vrijstaande woningen mogelijk tussen Lieshoutseweg 55
en 57.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
de website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1700BP180135 -1000. 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.
Zienswijzen
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 Stiphout – Lieshoutseweg 57. 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.

Kennisgeving beschikking

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Helmond
Icarusstraat 35

Datum indiening:
06-05-2019
03-05-2019

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Truckersday 2019 (2 juni 2019)
2019-01664
Team Holzken Kickboksgala
2019-01666
(6 en 7 juli 2019)
Dorpsstraat 38 07-05-2019 Oldtimers bromfietsen (2 juni 2019) 2019-01675
Kloosterstraat, tussen Dorpsstraat en Gasthuisstraat
Hoogeindsestraat
18-04-2019 Buurtfeest Annawijk (15 juni 2019) 2019-01508
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.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een
vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
Gemeente Helmond voor het uitbreiden van het gronddepot aan de Beemdweg 61 in
Helmond. De uitbreiding betreft het in gebruik nemen van de percelen F246 en F247 voor de
opslag van grond. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3263381.
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingebracht. De beschikking is
gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.
Inzage
De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 16 mei 2019
tot en met 26 juni 2019 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond.
Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of
via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf
telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

MEDICIJNAFVAL?

LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Beroepschrift
Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet
worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt
dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek. Een voorlopige
voorziening kan worden aangevraagd indien er sprake is van een spoedeisend belang. Een
verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Verleende evenementenvergunningen

Locatie:
Verzenddatum besluit:
Peeleik
06-05-2019
Automotive Campus,
06-05-2019
Stiphout
Sportpark Brandevoort 1
06-05-2019

Deltaweg 201

08-05-2019

Montgomeryplein 13 09-05-2019
Montgomeryplein
oude parkeerterrein
09-05-2019
Groene Campus (Katoenstraat)
Markt tot Ameideplein
09-05-2019

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Brouwhuis kermis (18 t/m 21 mei 2019) 2019-01342
55e ELE Rally en 2e ELE Historic Rally
2019-00474
(24 mei 2019)
Sportdag Carolus 100 jaar
2018-04787
(27 mei 2019)
Gino van Bree Beachvolleybal
2019-01388
(29 en 30 juni 2019)
Oliemolense Snuffelmarkt
2019-00196
(15 september 2019)
Snuffelmarkt De Oliemolen
2019-00792
(23 juni 2019)
Pinksterpoppodium Helmond
2019-00508
(8 en 9 juni 2019)

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. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

Hoe?
Doosjes: alleen de strips.
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier.
Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy.
Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

15 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.

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

