
Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op woensdag 15 maart 2017 kunt u stemmen voor de Tweede Kamer. 
U kunt stemmen tussen 7.30 en 21.00 uur. U kunt stemmen in elk 
stembureau binnen Helmond. Vergeet niet om uw stempas en legitimatie 
mee te nemen.

Uw stempas
Uw stempas ontvangt u op 23 februari via de post. Zonder deze stempas kunt u 
uw stem niet uitbrengen. Raakt u uw stempas kwijt of heeft u op 24 februari nog 
geen stempas ontvangen? Dan kunt u vanaf 24 februari tot uiterlijk 10 maart 
12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen aan de balie van de Stadswinkel. 
Zorgt u ervoor dat u tijdig een afspraak maakt. U kunt de stempas ook schriftelijk 
aanvragen. U kunt de aanvraagformulieren downloaden via het 
www.helmond.nl/verkiezingen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 maart 
bij de gemeente binnen zijn.

Kiezerspas
Wilt u gebruik maken van een kiezerspas, zodat u in een andere gemeente kunt 
stemmen? Het aanvragen van de kiezerspas kan mondeling tot uiterlijk 14 maart 
12.00 uur aan de balie van de Stadswinkel. U kunt een kiezerspas ook schriftelijk 
aanvragen. De schriftelijke aanvraag kunt u vanaf 24 februari aanvragen. 
Uw aanvraag moet uiterlijk 10 maart bij de gemeente binnen zijn. 
Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen voor meer informatie.

Machtigen
Wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen? Vul dan de achterzijde van uw 
stempas, onderteken deze en geef uw stempas vervolgens mee aan degene die 
voor u gaat stemmen. Wilt u iemand machtigen buiten de gemeente Helmond, 
dan kunt u vanaf 24 februari tot uiterlijk 10 maart schriftelijk een volmacht 
aanvragen. Op die datum moet de aanvraag bij de gemeente binnen zijn.
Machtiging binnen Helmond kunt u regelen via de achterzijde van uw stempas.
Meer informatie en aanvraagformulieren vindt u www.helmond.nl/verkiezingen. 

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
Als u gaat stemmen, bent u verplicht om de stempas en een geldig legitimatie-
bewijs mee te nemen naar het stembureau. Een geldig 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. 

Stemmen in elk stembureau
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. Een overzicht van de stembureaus in Helmond en hun 
toegankelijkheid vindt u op www.helmond.nl/verkiezingen. 

Meer informatie
Op uiterlijk 2 maart ontvangt u de kandidatenlijsten in uw brievenbus. Meer 
informatie over de Tweede Kamerverkiezingen vindt u op 
www.helmond.nl/verkiezingen. U kunt er ook de Stemwijzer invullen.
Meer informatie vindt u ook op www.elkestemtelt.nl.

Vacature onafhankelijk voorzitter 
Adviesraad Sociaal Domein 

De gemeente Helmond is op zoek naar een onafhankelijk voorzitter voor de 
Adviesraad Sociaal Domein. Iemand die een open netwerkorganisatie van 
mensen samenstelt en ervaringen en ideeën ophaalt, om de gemeente zo te 
voorzien van gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van het sociaal 
domein. 

Bent u geïnteresseerd in deze rol? En wilt u helpen Helmond nog beter te maken? 
Kijk dan voor meer informatie over de vacature op www.helmond.nl/vacatures. 

Evenementensubsidies 2017 verdeeld

De evenementensubsidies voor 2017 zijn verdeeld. 24 organisatoren vroegen 
subsidie aan, waarvan besloten is er 17 subsidie te verlenen uit het budget 
voor evenementensubsidies. De organisatoren zijn inmiddels op de hoogte 
gesteld van het besluit. Het evenementensubsidiebudget voor 2017 is 
hiermee vooralsnog nagenoeg uitgeput. In totaal is er een bedrag van 
€ 195.000 verdeeld. Er resteert nu minder dan € 5.000.

Subsidiesystematiek
Om organisatoren te stimuleren om evenementen te organiseren die de stad zo 
positief mogelijk op de kaart zetten, heeft de gemeente Helmond samen met 
diverse evenementenorganisatoren een nieuwe subsidiesystematiek ontwikkeld. 
Daarvoor is een zogenaamd beoordelingskader ontwikkeld, dat werkt op basis 
van een puntensysteem. Aan de hand van dit beoordelingskader is vervolgens 
door een onafhankelijke adviescommissie getoetst of een evenement in 
aanmerking komt voor subsidie en hoe hoog de bijdrage wordt. 
De adviescommissie heeft hierover een advies opgesteld aan het college. 

Collegebesluit
Het college heeft zijn waardering uitgesproken over de wijze waarop de 
commissie haar taak heeft uitgevoerd en is zeer te spreken over het 
onderbouwde advies dat de commissie heeft opgesteld. Het advies is dan ook 
vrijwel in zijn geheel overgenomen. Op grond hiervan heeft het college nu 
besloten om de aanvragen van 17 evenementen deels of geheel te honoreren.
Het is de eerste keer dat de subsidies aan de hand van deze systematiek worden 
verdeeld.

Gevolgen besluit
De gemeente heeft de evenementenorganisatoren gevraagd om aan te geven 
welke gevolgen het besluit voor hun evenement heeft, bijvoorbeeld aanpassing 
of intrekking van de aanvraag. In het geval een organisator besluit om een 
evenement niet door te laten gaan, wordt eventuele toegekende subsidie 
uiteraard niet verleend. Als dat gebeurt, blijven de middelen beschikbaar voor 
evenementenorganisatoren die alsnog in aanmerking willen komen voor een 
subsidiebijdrage. 

Evenementenorganisatoren kunnen voor dit jaar nog steeds aanvragen indienen. 
Deze aanvragen worden op dezelfde manier getoetst als de eerdere aanvragen. 
Echter, hoe langer zij wachten met de aanvraag, hoe groter de kans is dat alle 
subsidie is verdeeld.

Meer informatie over het aanvragen van een evenementensubsidie is te vinden 
op www.helmond.nl/subsidies. 

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

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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Inloopavond 
werkzaamheden reconstructie Dorpsstraat 

Op maandag 6 maart 2017 start de gemeente Helmond met de reconstructie 
van de Dorpsstraat (Stiphout). De werkzaamheden vinden plaats op de 
Gerwenseweg, vanaf de kruising Gasthuisstraat, tot aan de Dorpsstraat. 
De werkzaamheden zijn naar verwachting medio november gereed. Voorafgaand 
aan de werkzaamheden wordt op maandag 20 februari van 18.30 uur tot 20.00 
uur een inloopavond gehouden. Belangstellenden zijn die avond van harte 
welkom in zaal ’t Aambeeld aan de Dorpsstraat 38 in Helmond.

Invoering papiercontainers in Helmond

Wist u dat er vanaf april in Helmond papiercontainers worden verspreid? 
Op dit moment kunt u oud papier nog in dozen aan de straat te zetten, maar 
uit onderzoek en ervaring bij buurgemeenten blijkt dat een papiercontainer 
zorgt voor meer gemak en meer gescheiden oud papier. Daarom krijgt u 
binnenkort een papiercontainer. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar 
u hoeft hierdoor ook geen zware dozen meer te tillen. Bovendien blijft het 
oud papier bij regenachtig weer droog en het waait niet meer weg. 

Aan u de keuze
U mag zelf kiezen óf u een papiercontainer wilt ontvangen en u kunt kiezen 
voor een standaardmaat (140 liter) of een grotere maat (240 liter, geschikt voor 
huishoudens vanaf 2 personen). Houdt hiervoor tot 6 maart uw brievenbus in de 
gaten. De nieuwe inzameling van oud papier met containers geldt niet voor de 
hoogbouw (appartementen, bovenwoningen en flats) en voor de Veste in 
Brandevoort. Voor deze plaatsen verandert het inzamelschema voorlopig niet. 

Wat kunt u verwachten?
In de brief staat een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u uw wensen 
online kunt doorgeven, hiervoor heeft u twee weken de tijd. Als u niets doet,
ontvangt u standaard een container van 140 liter. Twijfelt u? In de Stadswinkel en 
op het Stadskantoor kunt u in de hal de twee verschillende maten 
papiercontainers bekijken en vergelijken. Vanaf 10 april worden de 
papiercontainers in Helmond verspreid, u hoeft hier niet voor thuis te blijven. 

Nieuw ophaalschema
Vanaf het moment dat u een papiercontainer heeft ontvangen, kunt u uw oud 
papier hierin verzamelen. Er geldt daarna een nieuw ophaalschema. 
In uw persoonlijke brief staat de datum waarop uw papiercontainer wordt 
geleegd. De papiercontainer kunt u één keer per maand geheel gratis aanbieden. 

Geen papiercontainer? Gebruik dan de brenglocaties
Als u ervoor kiest om geen papiercontainer te ontvangen of uw container is vol, 
dan kunt u uw oud papier en karton brengen naar één van de vier brenglocaties 
in Helmond:
• Fanfare Stiphout, Kloosterstraat 5
• CV de Kluppels, Koeveldsestraat 16
• Kringloopwinkel, Noorddijk 2
• Milieustraat, Gerstdijk 1

De Afvalapp voor meer informatie
Alles over afval scheiden en inzamelen kunt u vinden in de Afvalapp. U kunt 
ervoor kiezen om de app te downloaden of u bekijkt de informatie via 
helmond.nl/afvalapp. U kunt inloggen met uw postcode en huisnummer, 
hier vindt u alles wat u wilt weten over afval scheiden en inzamelen in Helmond.
Heeft u vragen over de inzameldag, hulp nodig of heeft u een andere vraag? 
Neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 21 februari 2017, 
7 maart 2017, 21 maart 2017, 4 april 2017. Alle vergaderingen beginnen om 
13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandcommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in 
de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond, geopend op maandag 
van 12.00 uur tot 19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op telefoonnummer 
0492 58 75 75 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Een vijfpuntenplan ter verbetering van Wmo
We hebben op basis van gesprekken met onze inwoners en professionals en een steek-
proef binnen de huishoudelijke ondersteuning veel informatie opgehaald en dit heeft 
geresulteerd in onderstaande verbeterpunten.
In deze infographic staat een vijftal punten die we per direct verbeteren binnen de Wmo.

LUISTEREN, LEREN EN VERBETEREN

11111 Grote servicebeurt Huishoudelijke Ondersteuning

Iedere inwoner met Huishoudelijke Ondersteuning krijgt twee keer per jaar ruimte 
voor een grote servicebeurt, die aanvullend op de reguliere huishoudelijke onder-
steuning wordt aangeboden. We gaan in gesprek wat de behoefte van de inwoners 
is om deze servicebeurt in te vullen.

Iedere inwoner met Huishoudelijke Ondersteuning krijgt twee keer per jaar ruimte 
voor een grote servicebeurt, die aanvullend op de reguliere huishoudelijke onder-
steuning wordt aangeboden. We gaan in gesprek wat de behoefte van de inwoners 
is om deze servicebeurt in te vullen.

De huisartsen koppelen we aan een vaste Wmo-consulent om sneller onderling af 
te kunnen stemmen en sneller afspraken te kunnen maken over de Wmo-onder-
steuning van een patiënt.

De huisartsen koppelen we aan een vaste Wmo-consulent om sneller onderling af 
te kunnen stemmen en sneller afspraken te kunnen maken over de Wmo-onder-
steuning van een patiënt.

Betere verbinding tussen huisartsen en gebiedsteams22222

Per direct vereenvoudigen en verkorten we de toegang tot dagbesteding/ begelei-
ding door de huisarts en de betreffende Wmo-consulent de indicaties af te laten 
geven. Daardoor kunnen patiënt en de huisarts sneller tot uitvoering komen.

Per direct vereenvoudigen en verkorten we de toegang tot dagbesteding/ begelei-
ding door de huisarts en de betreffende Wmo-consulent de indicaties af te laten 
geven. Daardoor kunnen patiënt en de huisarts sneller tot uitvoering komen.

Snellere toegang tot dagbesteding/ begeleiding33333

Alle inwoners gaan in 2017 minder eigen bijdrage betalen. In het najaar wordt 
opnieuw gekeken naar eventuele maatregelen voor 2018 en verder.
Alle inwoners gaan in 2017 minder eigen bijdrage betalen. In het najaar wordt 
opnieuw gekeken naar eventuele maatregelen voor 2018 en verder.

Tegemoetkoming eigen bijdrage Wmo44444

Met de LEVgroep onderzoeken we welke vorm van ondersteuning gewenst is en in 
het kader van de privacy mogelijk is. Het doel is voorkomen van een verdere toena-
me van schulden en het voorkomen van schulden.

Met de LEVgroep onderzoeken we welke vorm van ondersteuning gewenst is en in 
het kader van de privacy mogelijk is. Het doel is voorkomen van een verdere toena-
me van schulden en het voorkomen van schulden.

Ondersteuning wanbetalers zorgpremie55555

wmo
consulent

Wmo
consulent

WIJKHUIS



• 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

Bekendmakingen

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

1e Indumaweg 1 24-01-2017 wijzigen bestemming 2017-X0111

Liverdonk, Cluster 3 03-02-2017 oprichten 7 woningen Liverdonk, cluster 3 OLO 2780474 D

van ‘t Hoffstraat 11 04-02-2017 maken uitweg OLO 2786670 D

Prof. Oudlaan 14 05-02-2017 plaatsen dakkapel OLO 2782056 D

Iepehoutstraat 22 06-02-2017 plaatsen van een aanbouw OLO 2788430 D

Lieshoutseweg 76 06-02-2017 uitbreiding loods met paardenstallen,  OLO 2371627 D

  stallingruimte, foyer met kantoor en studio

Lage Dijk 4B 1 07-02-2017 plaatsen verdiepingsvloer op stellingen OLO 2790468 D

Wolfstraat 136 07-02-2017 vergroten woning aan de achtergevel OLO 2790328 D

Beemdweg 27 07-02-2017 oprichten woonwagen 2017-X0137

Vilsterendreef 25 07-02-2017 vergroten woning OLO 2792116 D

Dorpsstraat 41 08-02-2017 vergroten woning OLO 2794750 D

Helmondselaan 42-44 08-02-2017 wijziging gebruik panden 2017-X0149

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

Mierloseweg 1B vernieuwen van gehele leiendak OLO 2736397 D

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

Antilopelaan 32 02-02-2017 oprichten garage/hobbyruimte 2016-X1130

Beemdweg 17 07-02-2017 plaatsen woonwagen 2016-X1132

Helmondselaan 48 09-02-2017 plaatsen dakkapellen OLO 2689671 D

Brand 2 09-02-2017 oprichten woning met bijgebouw OLO 2356949 D

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Hurksestraat 1H 06-02-2017  nieuwbouw kleinschalige OLO 2455367 D

  woonvorm dementerende ouderen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Endinet B.V. Margrietlaan tegenover huisnummer 8a Oprichten van een 

  gasdrukregel- en meetstation. 

  (districtstation)

Endinet B.V. Kasteel-Traverse - Penningstraat Het plaatsen van een 

  gasdrukregel- en meetstation. 

  (districtstation)

Endinet B.V. James Ensorlaan tegenover huisnummer 47 Het vervangen van een 

  gasdrukregel- en meetstation. 

  (districtstation)

Endinet B.V. 3e Haagstraat naast huisnummer 115 Vervangen van een 

  gasdrukregel- en meetstation. 

  (districtstation)

Onttrekking aan het openbaar verkeer (2)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad 

in zijn vergadering van 31 januari 2017 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft 

besloten tot onttrekking aan de openbaarheid van het pad gelegen tussen het fietspad aan de 

Maisdijk en de Heibloemweg.

Ter inzage

Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 15 

februari 2017 gedurende zes weken (tot en met 29 maart 2017)  voor een ieder kosteloos ter 

inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14 0492. 

De stukken worden dan voor u klaargelegd. De stukken kunt u ook inzien via 

www.helmond.nl/onttrekkingwegen.

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

Montgomerystraat 8 07-06-2016 oprichten autoshop OLO 2389535 D

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “Herontwikkeling Zuidende 33”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning van “Herontwikkeling Zuidende 33”. Deze waarden zijn: 

maximaal 63 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van het Zuidende en maximaal 49 dB 

ten gevolge van de Kasteel-Traverse.

Inzage plan

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 16 februari 

2017 gedurende zes weken (t/m 29 maart 2017) voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. 

U kunt uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 04 92 of via 

www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder Zuidende 33. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag 

tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch  worden ingebracht door te bellen naar telefoonnummer 

14 0492.

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen geen bekend 

adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). Het college van B&W heeft 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, enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

M. Gündüz 16-08-1970

K. Retyk 05-05-1993

S. Hammachi 31-07-1995

A.J.J. van Zanten 07-06-1966

G.L. de Wilde 15-04-1991

O. El-Bouarfaoui 26-02-1995

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 te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u 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. 

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.

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 15 februari 2017


