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Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) van 
uw persoonsgegevens

De gemeente heeft persoonlijke gegevens van alle inwoners in haar 
bevolkingsadministratie opgenomen. Alle gemeenten in Nederland doen 
dat op dezelfde manier op basis van de Wet basisregistratie personen, 
kortweg BRP. Hierin zijn uw adresgegevens, geboortedatum en nationaliteit 
opgenomen en ook gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap, 
ouders en kinderen, overlijden. 

Wie maken gebruik van uw persoonsgegevens?
De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is geregeld in de Wet BRP. 
Overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties kunnen de persoonsinformatie 
bij de gemeente opvragen. Ook worden alle relevante wijzigingen in uw 
persoonsgegevens automatisch naar hen verstuurd. Deze organisaties gebruiken 
de gegevens voor een goede uitvoering van hun (wettelijke) taak. Te denken 
valt aan: Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), notarissen. De gemeente is wettelijk verplicht de 
gevraagde gegevens aan hen te verstrekken. Welke persoonsgegevens zij krijgen 
is bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
In enkele gevallen kunnen ook anderen (derden) verzoeken om de gegevens over 
u aan hen te verstrekken. Dat zijn andere instellingen of personen dan uzelf of 
de bovengenoemde overheidsinstanties. Te denken valt aan: pensioenfondsen, 
stichtingen bevolkingsonderzoek, advocaten, stichting interkerkelijke 
ledenadministratie (SILA), commerciële instellingen of particulieren etc. 
De verstrekking aan derden is ook wettelijk geregeld. Voor bepaalde derden kunt 
u de gemeente verzoeken om geen gegevens te verstrekken. Voorbeeld: wanneer 
de gemeente bijvoorbeeld een verzoek van een particulier of een commerciële 
instelling ontvangt om gegevens over u te verstrekken, dan kan dat alleen met 
uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u al om verstrekkingsbeperking 
heeft verzocht, zal de gemeente een verzoek om gegevens te verstrekken direct 
afwijzen. 

Kunt u verstrekking van uw gegevens voorkomen? 
Geheimhouding van uw gegevens is niet in alle gevallen mogelijk. Daarom wordt 
formeel niet gesproken van geheimhouding, maar van verstrekkingsbeperking.  

Hoe kunt u verstrekkingsbeperking van uw gegevens vragen? 
U kunt op de volgende manieren een verzoek om geheimhouding indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Helmond:
• Via internet: met behulp van DigiD. Ga hiervoor naar www.helmond.nl en 

gebruik het zoekwoord ‘geheimhouding persoonsgegevens’. Vul het digitale 
aanvraagformulier in en verstuur het met behulp van uw DigiD

• Persoonlijk: aan de balie van de Stadswinkel. Maak een afspraak via 
 www.helmond.nl. Vergeet bij die afspraak niet een geldig identiteitsbewijs mee 
 te brengen.
• Schriftelijk: stuur een ondertekende brief met het verzoek om 
 verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens en voeg een kopie van een 
 geldig identiteitsbewijs toe. U kunt uw brief sturen: Gemeente Helmond, 
 T.a.v. afdeling Stadswinkel, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Het college zal zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. U ontvangt hiervan 
een schriftelijke bevestiging. Een verstrekkingsbeperking geldt tot het moment 
dat u het verzoek intrekt. Wanneer u verhuist naar een andere gemeente blijft de 
verstrekkingsbeperking van kracht. 
 
Heeft u eerder in een andere gemeente gewoond? 
Als u wenst dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, moet 
u de verstrekkingsbeperking apart aanvragen in deze gemeente(n). 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen en derden wettelijk recht hebben 
op uw persoonsgegevens? Kijk dan op de website: www.wiekrijgtmijngegevens.nl. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Stadswinkel op telefoonnummer 
14 0492. De Stadswinkel is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur tot 17.00 uur.

• 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

Hooravond over begroting 2018

Op woensdag 25 oktober organiseert de Helmondse gemeenteraad 
een hooravond. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op 
persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening geven over de 
Programmabegroting voor 2018 van de gemeente. De hooravond vindt 
plaats in de raadzaal in bestuurscentrum Boscotondo en begint om 19.30 
uur.

In de Programmabegroting staan de inkomsten en uitgaven van de gemeente. 
De begroting bestaat uit een aantal programma’s, bijvoorbeeld werk en inkomen, 
cultuur en verkeer en mobiliteit. Per programma ligt vast wat de belangrijkste 
resultaten zijn die in het begrotingsjaar gerealiseerd moeten worden. 
Daarnaast is bepaald hoeveel geld het programma mag kosten. Informatie over 
de Programmabegroting vindt u op www.helmond.nl/begroting2018. 

Uw mening telt
De behandeling van de Voorjaarsnota (in juni) en de Programmabegroting (in 
november) zijn twee van de belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad 
in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk bepaald waaraan het 
gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment 
voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en instellingen van onze 
stad. Iedereen moet zijn mening kunnen geven over de voorgestelde keuzes. 
Daarom kunnen inwoners van Helmond hun mening over de voorstellen in de 
Programmabegroting delen met de gemeenteraad. 

Meepraten
Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de 
begroting staan, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de 
griffie van de gemeente Helmond via raadsgriffie@helmond.nl.

Spelregels
Er geldt een aantal spelregels: 
• Aanmelden kan tot vrijdag 20 oktober, 16.00 uur.
• U dient in uw mailtje aan te geven: uw naam en telefoonnummer, 
 het onderwerp waarover u wilt spreken en eventueel namens welke 
 organisatie.
• Het onderwerp dat u wilt bespreken, dient betrekking te hebben op de 
 gemeentebegroting voor 2018 Is dat niet het geval? Dan krijgt u helaas geen 
 spreektijd.
• De maximale spreektijd bedraagt 5 minuten.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 17 oktober 2017, 
31 oktober 2017. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie. 
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 op via 0492 - 58 75 75
 of via gemeente@helmond.nl.

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



Aanvraagformulier cadeaubon/geldbedrag ter waarde van € 70,-

Voor- en achternaam mantelzorger: 

                                                                                                                                                                   man     vrouw

Straat en huisnummer:                                                                                                                                                                            

Postcode en woonplaats:                                                                                                                                                        

Geboortedatum:                                                                                                                                                                      

Telefoonnummer:                                                                                                                                                                     

E-mailadres:                                                                                                                                                                                 

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:                                                                                                                 

Aantal uur dat ik per week aan mantelzorg verleen:                                                                                                    

De persoon aan wie ik mantelzorg verleen woont in Helmond:        ja       nee

Gegevens van degene voor wie ik zorg: 

Naam:                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                          

Ik wil mij laten registreren als mantelzorger. Ik ontvang dan 3 x per jaar gratis de nieuwsbrief en 

informatie over het ondersteuningsaanbod        ja       nee

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (niet vergeten in te vullen)       ja       nee

Kruis aan welk cadeau u graag wilt hebben (één optie mogelijk):

 cadeaubon Theater Speelhuis                Hellemond Gift                             VVV cadeaubon                 

 cadeaubon De Cacaofabriek                   cadeaubon Kunstkwartier 

 geldbedrag    IBAN                                                                                                                                                                                     

                           T.n.v.:                                                                                                                                                                                     

Mantelzorgactie volwassenen: 
Vraag een cadeaubon aan!

Bent u mantelzorger en ouder dan 18 jaar? Dan krijgt u van de gemeente Helmond 

een cadeaubon als mooie blijk van waardering. 

Spelregels

l U komt in aanmerking als u tenminste 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden mantelzorg 

	 hebt verleend in 2017 aan iemand die woonachtig is in Helmond.

l Op een adres kunnen meerdere (meerderjarige en/of jonge) mantelzorgers een waardering 

 ontvangen mits zij allen voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Meerderjarige mantelzorgers 

 hebben recht op een bon of geldbedrag ter waarde van € 70,-.

l Woont u zelf in Helmond en verleent u mantelzorg in een andere gemeente, dan kunt u zich bij 

 die andere gemeente melden.

l De cadeaubon telt niet mee bij uw inkomen en heeft geen gevolgen voor een eventuele uitkering, 

 zorgtoeslag of huurtoeslag. Het geldbedrag wordt wel aangerekend als boedelbestanddeel bij de 

 VTLB-berekening in het kader van een schuldsaneringstraject.

l Cadeaubonnen moet u zelf ophalen (legitimatie is verplicht) en tekenen voor ontvangst. 

 Kiest u voor een geldbedrag, dan hoeft u niet persoonlijk langs te komen. 

l Alleen volledig ingevulde en leesbare aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. 

 Deze gegevens kunnen op aanvraag gedeeld worden met de gemeente Helmond.

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2017 in. U kunt het aanvraagformulier afgeven bij 

Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; per mail toesturen naar 

mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; per post opsturen naar 

Steunpunt Mantelzorg Helmond/waarderingsactie, Postbus 296, 5700 AG Helmond  (mét postzegel.)  

&

• 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

Aanvraagformulier cadeaubon ter waarde van € 40,-

Voor- en achternaam mantelzorger: 

                                                                                                                                                                jongen    meisje

Straat en huisnummer:                                                                                                                                                                            

Postcode en woonplaats:                                                                                                                                                        

Geboortedatum:                                                                                                                                                                      

Telefoonnummer:                                                                                                                                                                     

E-mailadres:                                                                                                                                                                                 

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:                                                                                                                 

Aantal uur dat ik per week aan mantelzorg verleen:                                                                                                    

De persoon aan wie ik mantelzorg verleen woont in Helmond:        ja       nee

Gegevens van degene voor wie ik zorg: 

Naam:                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                          

Ik wil uitgenodigd worden voor activiteiten voor jonge mantelzorgers  ja       nee

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (niet vergeten in te vullen)  ja       nee

Kruis aan welke cadeaubon je graag wilt hebben (één optie mogelijk):

 cadeaubon Theater Speelhuis                  cadeaubon Kunstkwartier                      

 cadeaubon De Cacaofabriek                    Giftcard Pathé    

              

 

Mantelzorgactie jongeren: 
Vraag een cadeaubon aan!

Ben je jonger dan 18 jaar en ben je mantelzorger? Dan krijg je van de gemeente 

Helmond een cadeaubon als mooie blijk van waardering. 

Spelregels

l Je komt in aanmerking als jij tenminste 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden mantelzorg 

 hebt verleend in 2017 aan iemand die woonachtig is in Helmond.

l Op een adres kunnen meerdere (meerderjarige en/of jonge) mantelzorgers een waardering 

 ontvangen mits zij allen voldoen aan bovenstaande voorwaarden. 

l Jonge mantelzorgers (op moment van aanvraag jonger dan 18 jaar) hebben recht op een bon ter 

 waarde van € 40,-. Ben je als jonge mantelzorger de enige in het huishouden die iemand verzorgt, 

 dan mag je een bon van € 70,- kiezen (zie andere bon).

l Woon je zelf in Helmond en verleen je mantelzorg in een andere gemeente, dan kun je bij die 

 andere gemeente melden.

l De cadeaubon moet je zelf ophalen, eventueel samen met een van jouw ouders, en tekenen voor 

 ontvangst (legitimatie is verplicht).

l Alleen volledig ingevulde en leesbare aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. 

 Deze gegevens kunnen op aanvraag gedeeld worden met de gemeente Helmond.

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2017 in. Je kunt het aanvraagformulier afgeven bij 

Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; per mail toesturen naar 

mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; per post opsturen naar 

Steunpunt Mantelzorg Helmond/waarderingsactie, Postbus 296, 5700 AG Helmond  (mét postzegel.)  

&

Bekendmakingen

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Helmond plaatsen voorzieningen huisvuilinzameling OLO 2984027

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:       Datum indiening: Projectomschrijving: 

Nr. Omgevingsloket:

Molenstraat 199 07-08-2017 maken uitweg OLO 3138183

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

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons 

college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

&

&

&



Voornemen tot registratie vertrek naar land onbekend
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving 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 

het voornemen het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land 

onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor 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 enz. Het 

formele besluit tot registratie van het vertrek, zal ook op deze wijze worden gepubliceerd.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

L.Hakime  29-04-1977

M.W.A. Timmermans 20-04-1972

J.H.L. van Berlo  14-06-1960

E.A.A. de Kok  08-05-1991

S. Andreasjan  06-06-1990

A. Andreasjan 05-09-2010

S. Andreasjan 01-06-2012

L. Andreasjan 03-01-2016

S. Sargisjan  03-09-1976

M. Lahmar  10-11-1989

F. Wilman  02-08-1982

S. Yahia  23-07-1978

M. Engbers  31-07-1964

Zienswijze

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, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is vier 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 te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een definitief besluit genomen. 

Vastgesteld bestemmingsplan “Binnenstad – Woonplein hoek Heistraat - 
Blinkertsestraat

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

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 26 september 2017 het bestemmingsplan  

“Binnenstad – Woonplein hoek Heistraat – Blinkertsestraat heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage. 

Het Woonplein bestaat uit drie locaties, Woonplein Noord, Woonplein Zuid  en de voormalige 

Bakkerij gelegen in de Heistraat op de hoek Blinkertsetraat/Gerardusplein. Op deze drie locaties 

worden 10 appartementen en 35 eengezinswoningen gerealiseerd.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1000BP160177-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 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.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 13 oktober 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.

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 

treedt in werking daags 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 op het verzoek is beslist. 

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

De Waart 14 t/m 42, 46,  29-09-2017 isoleren en aanpassen 37 woningen OLO 2967475

50 t/m 56, 60 t/m 74, 

88 t/m 92, 96, 98, 45, 47, 

Waartplein 16,17, complex 135

Abendonk 18 02-10-2017 oprichten woning OLO 3165485

Verlengde Middendijk 3 04-10-2017 wijzigen gevels OLO 3119663

Wesselmanlaan 25 05-10-2017 kappen boom OLO 3197071

Vastgesteld bestemmingsplan “Brandevoort II – Medevoort 29 
(tuincentrum)”

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

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 26 september 2017 het bestemmingsplan 

“Brandevoort II – Medevoort 29 (tuincentrum) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage. 

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is een gewijzigde visie op de 

uitwerking van het plandeel de Marke in het bestemmingsplan Brandevoort II.

Een grondruil tussen gemeente en initiatiefnemer ligt ten grondslag aan deze herziening. 

Met deze grondruil ontstaat er voor het tuincentrum een economischer kavel ten behoeve van 

de voortzetting van het tuincentrum / boomkwekerij op die locatie.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.2100BP160061-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 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.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 13 oktober 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.

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 

treedt in werking daags 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 op het verzoek is beslist. 

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

Brandevoort II 29-09-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3118027

Stepekolk kavel S74, 

Lobbenhoeve

Automotive Campus,  02-10-2017 uitbreiding 700 bar buffer OLO 3190143

sectie T 6410  waterstoftankstation

De Burcht 7 29-08-2017 plaatsen reclame OLO 3225403

Spoormakerserf 83 02-10-2017 plaatsen overkapping OLO 3229483

Vlierdense Bosdijk 21 03-10-2017 maken uitweg OLO 3229619

Plesmanstraat 2 t/m 14 03-10-2017 renovatiewerkzaamheden OLO 3230211

even, Bleriotstraat 1 t/m 11 

oneven 4, 6, 8, 12, 14 en 16 

even, Lindberghplein

1 t/m 8 even en oneven, 

Zeppelinstraat 38

Kanaaldijk Z.W. 3 03-10-2017 oprichten werktuigenberging OLO 3230281

Varennadreef 1 02-10-2017 plaatsen poort en erfafscheiding OLO 3229727

De Kromme Geer 82 02-10-2017 plaatsen pui in garagedeur OLO 3230045

Brand, Wachtelbeemden  04-10-2017 oprichten 12 cpo woningen OLO 3234093

kavel 1 t/m 12

Molenstraat 184 04-10-2017 legaliseren woning boven horeca OLO 3234171

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 Helmond 11 oktober 2017

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.

• 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




