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Beperk de kans op een natuurbrand

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Helmond kent mooie natuurgebieden. Zowel inwoners als bezoekers trekken
graag de natuur in voor een wandeling of fietstocht. In droge periodes neemt
de kans op een natuurbrand toe. Wat kunt u doen om een natuurbrand te
voorkomen? En wat als u toch geconfronteerd wordt met een (beginnende)
brand tijdens uw wandeling of tocht? Deze afbeelding vertelt op een eenvoudige
manier wat u beter wel en niet kunt doen.

BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!
WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Vuur maken en barbecueën mag alleen
op speciale picknick- en vuurplaatsen.
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang,
emmer water of brandblusser bij de hand
voor een beginnende brand.
Gooi afval in de daarvoor
bestemde bakken. Smeulend
zwerfafval en glas is regelmatig
een oorzaak van natuurbrand.

Maak foto's of een ﬁlmpje van de situatie.
Onthoud de locatie en eventueel persoonskenmerken of kenteken zodat je dit door kunt
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.
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Hoe bepaal ik mijn locatie?
De 112-meldkamer maakt gebruik van
sms-veriﬁcatie. Houd je mobiele telefoon
dus bij de hand. Oriënteer je in andere
gevallen met behulp van de aanwezige
aanduidingen van ﬁetsrouteknooppunten
of ANWB-paddenstoelen.

Parkeer nooit op bospaden en
zorg voor een vrije doorgang.

Wat moet ik doen
bij een natuurbrand?

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit,
blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:

Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:

Nr. Omgevingsloket:

Burgemeester
29-06-2018 onderhoud woningen
OLO 3657619
Van Houtlaan 		 Burgemeester van Houtlaan
89 t/m 137A (oneven), 100 t/m 122A (even)
Tamboerijnstraat 80 29-06-2018 interne verbouwing
OLO 3562361
Voorste Akkerweg
02-07-2018 maken 26 uitwegen
OLO 3695455
3 t/m 17 (oneven), Aleida v. Dieststraat 4 t/m 14 even,5 t/m 15 oneven,
Johanna van Heverleestraat 6 t/m 16 (even)
Hoofdstraat 168
03-07-2018 plaatsen gevelreclame
OLO 3718015
Wevestraat 49
04-07-2018 verhogen aanbouw aan
OLO 3699673
		achtergevel
Vuurvlinder 13
05-07-2018 oprichten woning en
OLO 3690649
		 maken uitweg
Vliegenbergdonk 5
05-07-2018 plaatsen erfafscheiding
OLO 3708361

• 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)

Grijs/Wa
Grijs/Hel
Grijs/Kro

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Liverdonk,
28-06-2018 oprichten 27 woningen
OLO 3744853
cluster 9 en 10 (bouwblokken B-C-D-E)
Liverdonk, kavel L46 28-06-2018 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3732077
Liverdonk-West,
29-06-2018 oprichten 9 CPO-woningen
OLO 3767953
kavel 1 t/m 9
(Liverdonk west, IKB IV)
Ketsdonk, Ettrodonk, 28-06-2018 oprichten 31 woningen en maken uitwegen OLO 3636663
Abendonk, Coolendonk en Weldonk (Liverdonk, cluster 7 en 8)
Suytkade fase 2B,
28-06-2018 oprichten 15 woningen (Suytkade, fase 2B) OLO 3761201
kadastraal F1001
Dorpsstraat 19
29-06-2018 slopen en heroprichten hoofdgebouw
OLO 3767877
Cederhoutstraat 26A 29-06-2018 plaatsen dakkapel (achterzijde)
OLO 3765755
Liverdonk,
28-06-2018 oprichten 38 woningen, maken uitwegen
OLO 3744953
clusters 9 en 10, 		 (Liverdonk, clusters 9 en 10)
blokken A-F-G-H-K-L-M-N
Juttenbeemden
29-06-2018 oprichten 5 CPO-woningen,
OLO 3768391
		 maken uitwegen (Brand II, IKB VI)
Stepekolk II,
29-06-2018 oprichten 11 CPO-woningen,
OLO 3768229
kavels 1 t/m 11
maken uitwegen (Stepekolk II, IKB V)
Cornelis Trooststraat 1 29-06-2018 vergroten woning
2018-X0741
Pastoor Elsenstraat 12429-06-2018 oprichten bijgebouw
2018-X0743
de Bergen 14
29-06-2018 vergroten woning, plaatsen erfafscheiding
2018-X0744
Lochtenburg,
30-06-2018 oprichten woning
OLO 3621401
kavel sectie U, nr. 7039
Weverspoort
29-06-2018 oprichten 63 woningen
OLO 3768747
Blokken 16 en 17
(weverspoort blok 16 + 17)
Stiphout Zuid,
29-06-2018 oprichten woning
OLO 3770787
Vuurvlinder kavel Z 23
Aarle-Rixtelseweg 12 29-06-2018 herbouw woning
OLO 3649589
- Aarle-Rixtelseweg 12
Stiphout Zuid,
29-06-2018 oprichten woning
OLO 3772149
kavel Z 22
Liverdonk,
28-06-2018 oprichten 15 woningen
OLO 3761647
bouwnummers 19 t/m 33
Brandevoort Stepekolk, 29-06-2018 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3771939
Laathoeve, kavel S82
Brandevoort Stepekolk, 28-06-2018 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3768027
kavel S81
Brandevoort Stepekolk, 28-06-2018 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3757407
kavel S79
voormalig
28-06-2018 oprichten 67 woningen
OLO 3759119
Raaymakersterrein		 en 41 appartementen (Parc Verde)
(Mierloseweg/Kasteelherenlaan)		
Brandevoort,
30-06-2018 oprichten woning
OLO 3516633
Hulshoeve kavel S51
Maisdijk 9 29-06-2018 maken uitwegen
OLO 3770723
kadastraal percelen Z 00850 en Z 00851
IJsselstraat 1
27-06-2018 kappen 1 eikenboom
2018-X0762
Waterdijk 8
29-06-2018 oprichten bedrijfspand
OLO 3770889
Neerwal 98
28-06-2018 plaatsen rookgasafvoerkanaal (achterzijde)
2018-X0765
Korte Beemd 3
28-06-2018 oprichten kantoorruimte en weegbrug
OLO 3754603
Kromme Steenweg 33 03-07-2018 uitbreiden bijgebouw
OLO 3642697
Julianalaan 63
03-07-2018 verbouwing en uitbreiding woonhuis
OLO 3715507
Liverdonk kavel L23
03-07-2018 oprichten woning
OLO 3775545
kadastraal U 7375
Zeeltstraat 19 t/m 36 28-06-2018 renovatie woningen
OLO 3760675
Maisdijk 9 03-07-2018 vergroten bedrijfspand
OLO 3776617
percelen Z 00850 en Z 00851
van der Puttenstraat 5 04-07-2018 verbreden uitweg, verplaatsen lantaarnpaal OLO 3779667

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
De Cacaofabriek
25-06-2018
Kunstkwartier en
28-06-2018
Speelhuisplein		

Werkomschrijving:
Registratienr.:
UrbanMatterz (23 september 2018)
2018-02577
Open dag Kunstkwartier
2018-02586
(9 september 2018)

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.

• 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

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Piet Blomplein
29-06-2018
Markt
02-07-2018
startplaats café-zaal ‘t 03-07-2018
Aambeeld, Dorpsstraat/Kloosterstraat
Hoofdstraat
03-07-2018
Kanaaldijk Z.O. 50
03-07-2018
Sportpark de Braak
05-07-2018
		

Kennisgeving beschikking Milieu

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Kermisconcert (5 t/m 12 juli 2018)
2018-02347
Kermis Concerten (8 t/m 10 juli 2018)
2018-02311
Fiets4Daagse De Peel (10 t/m 13 juli 2018) 2018-02301
Braderie/jaarmarkt (26 augustus 2018)
NK Kanopolo (15 en 16 september 2018)
Open Dag Helmond Sport
(5 augustus 2018)

2018-01441
2018-02103
2018-02310

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.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf: legging tot en met:
Hurksestraat 1C,
12-07-2018
23-08-2018 oprichten 5
OLO 3731507
1D, 1E, 1F en 1G			
huurwoningen
2e Haagstraat 1A, 12-07-2018
23-08-2018 oprichten 11
OLO 3731361
1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G,			
huurwoningen en maken uitwegen
3e Haagstraat 76, 78, 80, 82
Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen 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.
Zienswijze
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te
worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 0492587506).

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse
kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend dat op eigen verzoek van de
houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden verwijderd uit het Landelijk Register
Kinderopvang (LRK):
Naam
Adres		
LKR-nummer
Buitenschoolse
Braakweg 23 209455822
opvang’t Debberke
Helmond		
Kinderdagverblijf
Braakweg 23 122056462
’t Debberke
Helmond		
Kinderdagverblijf
Rijnlaan 91 810859622
Spring, psz Ieniemienie Helmond
Kinderdagverblijf Cederhoutstraat 46 328266644
Spring, psz Kiekeboe Pino Helmond

Datum verwijdering Reden verwijdering
01-09-2018 Beëindiging bedrijfsvoering
01-09-2018

Beëindiging bedrijfsvoering

01-08-2019

Beëindiging bedrijfsvoering

01-09-2018

Beëindiging bedrijfsvoering

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
CAN-PACK NL Holdings B.V. voor het veranderen van een bedrijf voor het opslaan en
vervaardigen van metalen verpakkingen aan de Maisdijk 9 in Helmond. De verandering betreft
het wijzigen van de opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen, bodembeschermende
voorzieningen en het aansluiten van de washer dryer oven op de thermische naverbrander.
De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3528893.
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking
is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.
Inzage
De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12 juli
2018 tot en met 22 augustus 2018 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 3690278) een afspraak maken.
Beroep
Gedurende de genoemde 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 op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied – Heibergweg 1
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat zij op grond van artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening op 3 juli 2018 het wijzigingsplan Buitengebied – Heibergweg
1 gewijzigd hebben vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.
Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Helmond’. Het betreft de verschuiving van het agrarische bouwperceel, waarbij de oppervlakte
van het bouwperceel niet toeneemt.
Inzage plan
Het wijzigingsplan ligt met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage. U
kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.0000WP170160-2000. 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.
Omschrijving wijzigingen ten opzichte van het ontwerp
• Verbeelding: de volledige agrarische bedrijfsbestemming is één bestemmingsvlak Agrarisch –
Agrarisch bedrijf
• Regels: aan art. 4.6.4 zijn bepalingen over de achtergrondbelasting voor geur en fijnstof
toegevoegd.
• Bijlagen toelichting: Bijlagen 1 en 8 bij de toelichting aangepast.
Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar
het vaststellingsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, wijzigingsplan.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Naam inrichting
Locatie
Ariza BV
Korendijk 13
		

Omschrijving melding
Het uitbreiden van een inrichting voor de handel en
productie van fruitsappen.

Kennisgeving beschikking Milieu (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
Kimmenade Nederland B.V., Vossenbeemd 9 te Helmond.
Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen voor het uitbreiden van het
bedrijf op het perceel Vossenbeemd 11, OLO-nummer 3588841.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 juli 2018 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 een afspraak maken via
telefoonnummer 088-3690455.

• 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

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van 13 juli 2018 gedurende zes weken
schriftelijk beroep worden ingesteld door
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij het college hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij het college in te dienen;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door het college zijn aangebracht
ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan.
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
wijzigingsplan 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.

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

Vastgesteld bestemmingsplan “ Helmond West – MierlosewegKasteelherenlaan ”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 3 juli 2018 het bestemmingsplan “Helmond
West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage.
Het betreft de bouw van 110 woningen op het terrein van de voormalige houthandel
Raaymakers aan de Goorloopzone.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1500BP160116-2000.
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 juli 2018 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.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid BP “Helmond West –
Mierloseweg-Kasteelherenlaan “
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 1 mei 2018 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 59 dB ten
gevolge van de Kasteelherenlaan en maximaal 58 dB ten gevolge van de Mierloseweg, hebben
vastgesteld ten behoeve van de omgevingsvergunning van het bestemmingsplan “Helmond
West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 12 juli
2018 gedurende zes weken ter inzage op de gemeentelijke website www.helmond.nl/
bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in op het Stadskantoor,
Weg op den Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt
uw afspraak telefonisch maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 04 92 of.
Beroepsmogelijkheid
Tegen het besluit kan met ingang van 13 juli 2018 gedurende zes weken schriftelijk beroep
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 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.

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

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

11 juli 2018

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

