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Twee vuurwerkvrije zones in Helmond

Korting met collectieve aanvullende verzekering

De gemeente Helmond doet tijdens de jaarwisseling 2018 – 2019 een proef met
vuurwerkvrije zones. Daarvoor zijn de omgeving van het Elkerliek ziekenhuis en
het dierenpark in de Warande aangewezen. In deze gebieden mogen mensen
ook tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk afsteken. Deze gebieden zijn
gekozen om de overlast voor patiënten van het Elkerliek ziekenhuis en de dieren
in de Warande zoveel mogelijk te beperken. Handhaving vindt onder meer plaats
door middel van cameratoezicht.

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben.
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek.
Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering niet
vergoedt? Maak dan gebruik van de collectieve aanvullende verzekering (CAV).
U krijgt dan korting op uw verzekeringspremie en een extra uitbreiding van het
aanvullend pakket. U kunt kiezen uit verschillende pakketten.

Daarnaast gaan de politie en de Stadswacht de komende tijd strenger controleren
op het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane afsteektijden en op illegaal
(knal)vuurwerk. Vuurwerk mag alleen afgestoken worden van 31 december 18.00
uur tot 1 januari 02.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders van
Helmond neemt deze maatregelen naar aanleiding van de resultaten van het
vuurwerkonderzoek dat de afgelopen maanden onder inwoners werd gehouden.

Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV.
Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks
aanmelden van oktober tot 31 december.
Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120%
van het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het CAK omdat u een betalingsachterstand heeft bij
uw zorgverzekering.
Aanvragen?
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? Meld u dan
rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier aanmelden
werkt het snelst. Heeft u geen internet en is er niemand die u kan helpen, dan
kunt u een afspraak maken bij de CZ-winkel. Ook kunt u terecht bij de afdeling
Zorg en Ondersteuning van de gemeente. Dat kan tussen 15 november en 15
december op werkdagen tussen 13.00 en 15.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan
te melden.
CZ-winkel
Molenstraat 223
088 555 7777

Overlast melden via app
Naast verscherpt toezicht komt er binnenkort een speciale app. U kunt dan via
uw smartphone aangeven op welke locatie u vuurwerk buiten de afsteektijden
hoort, zodat de overlastgebieden duidelijk in beeld komen.
Belangrijkste conclusies onderzoek
• 28% is enigszins en 32% is ernstig gehinderd door het afsteken van vuurwerk.
De hinder wordt met name ervaren vóór aanvang van de wettelijke
afsteektijden (oud op nieuw van 18.00 tot 02.00 uur). Harde knallen
van (illegaal) vuurwerk veroorzaken de meeste hinder, gevolgd door
vuurwerkrestanten op straat.
• 44% van de inwoners vindt dat het zelf afsteken van vuurwerk in heel
Helmond verboden zou moeten worden.
• 55% van de inwoners vindt dat de gemeente geen centrale vuurwerkshow
moet organiseren.
• 57% van de inwoners wil dat de gemeente vuurwerkvrije zones aanwijst.
Zorgplekken en plekken waar dieren verblijven worden daarbij aangewezen als
mogelijke vuurwerkvrije zones.
• Als het gaat om maatregelen die de gemeente kan nemen willen inwoners
vooral een beter toezicht en betere controle en handhaving van de huidige
regels.
Een uitgebreid overzicht van de resultaten vindt u op
www.helmond.nl/feitenencijfers (voor optimale weergave openen met Google
Chrome).

Wegafsluiting kruising Jan van BrabantlaanWarandelaan
De kruising Jan van Brabantlaan-Warandelaan wordt aangepast. Vanwege deze
werkzaamheden is de Jan van Brabantlaan van 30 november tot en met
7 december afgesloten. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid.

• 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)

Gemeente Helmond, Zorg en Ondersteuning
Zandstraat 94, Helmond
14 0492
Meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering vindt u op
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl.

Lijkt het u een leuke uitdaging een franchise filiaal
uit te baten?
Kom dan op maandagavond 17 december naar het franchise event in de
Cacaofabriek in Helmond.
Initiatief en aanbod
Dit event is een initiatief van gemeente Helmond, in samenwerking met het
Centrummanagement. Verschillende franchisegevers presenteren hun concept
aan het publiek, dat zich die avond kan oriënteren op het brede aanbod. Dit
aanbod bestaat uit: Runnersworld, The Tosti Club, Taco Mundo, Bagels & Beans,
Brownies & Downies, Wayback Burgers, Appel & Ei, topSlijter, De Kaasrijper, Used
Products en Pets & Co. Iedereen die benieuwd is en enthousiast wordt van het
idee een franchise filiaal uit te baten is van harte welkom. Deelname is geheel
kosteloos.
Kwaliteitsimpuls voor winkelaanbod
Het franchise event wordt georganiseerd om het winkelaanbod in het centrum
een kwaliteitsimpuls te geven, als aanvulling op het bestaande winkelaanbod.
De tien ketens hebben veel interesse om zich te vestigen in Helmond en zijn
misschien wel op zoek naar u! Bent u klaar voor een uitdaging waarin u een
unieke formule kan exploiteren in Helmond?
Meer informatie en aanmelden
Ga naar www.helmondcentrum.nl/franchise-event voor meer informatie over het
event of om u direct aan te melden.

• 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 omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 27 november 2018 en
11 december 2018. Beide 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/welstandscommissie. 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 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Raadsvergadering
27 november 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 november 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
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Masterplan integrale veiligheid gemeente Helmond 2019 -2022
• Nadere regels Food Starter Helmond
• Bestemmingsplan ‘Sport en beleefcampus de Braak’
• Beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid (OAB) en Voor- en Vroegschoolse
educatie (VVE) Helmond 2019-2023
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.

Projectomschrijving:
oprichten bedrijfsgebouw
oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3969051
OLO 3705567

vergroten woning met opbouw
op aanbouw
plaatsen dakkapel voorzijde
veranderen voorgevel
onderhoud woningen fase iib

OLO 3923383
OLO 3937723
OLO 3983123
OLO 3978533

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging:
Havenpark (perceel I 02112) 15-11-2018
Beugelsplein 5A		
19-11-2018

Projectomschrijving
inrichten havenpark
brandveilig gebruik

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3846189
OLO 3876183

Beroepschrift en voorlopige voorziening
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.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Kasteelplein 1

Projectomschrijving:
sloopwerkzaamheden rijksmonument

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3867221

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Achterdijk 25
Braaksestraat 7A

Datum indiening: Projectomschrijving:
29-06-2018 oprichten bedrijfspand
21-09-2018 dagopvang voor ouderen

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3770889
OLO 3875629

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

Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
Van Rooi Meat B.V., Roggedijk 4 te Helmond.
Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen voor het plaatsen van een
opslagtank voor de opslag van ongeboren mest, OLO-nummer 3885743.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Rivierensingel 726
07-11-2018 wijzigen bestemmingsplan
OLO 4021089
Laathoeve, kavel S80
12-11-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3883113
Jan van Vlissingenhof 46 14-11-2018 kappen 1 boom
OLO 4033461
aan het Raktpad (achterzijde Jan van Vlissingenhof 46)
Schutsboom
14-11-2018 kappen 2 bomen
OLO 4034941
		 (herplanten 2 bomen)
Beukehoutstraat
14-11-2018 kappen 2 bomen
OLO 4034981
Jan van Brabantlaan en
14-11-2018 kappen 2 bomen
OLO 4035313
President Rooseveltlaan
Lorentzstraat
14-11-2018 kappen 1 boom
OLO 4035275
Jonker Karellaan
14-11-2018 kappen 1 boom
OLO 4035257
Kaldersedijk en Brandevoort 14-11-2018 kappen 2 bomen
OLO 4034883
Eikenwal
14-11-2018 kappen 1 boom
OLO 4035275
Houtse Parallelweg
14-11-2018 kappen 1 boom
OLO 4035003
Jan Ettenstraat
14-11-2018 kappen 3 bomen
OLO 4035227
Veluwehof 109
14-11-2018 oprichten garage
OLO 4035467
Mierloseweg 95
14-11-2018 wijzigen kantoorpand in woning
OLO 4033679
Zoete Kers 1
14-11-2018 kappen 2 bomen
OLO 4029937

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Achterdijk 25 / Waterdijk 8
07-11-2018 Milieumelding
Braakweg 25
07-11-2018 realiseren gesloten
		bodemenergiesysteem

Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Maisdijk 12
13-11-2018
Brandevoort kavel L 19,
14-11-2018
Coolendonk
Kuijpersstraat 38
14-11-2018
		
Hortsedijk 1
14-11-2018
Drietipstraat 31
15-11-2018
Ridderstraat 24 t/m 30 +
15-11-2018
32 t/m 44 (even) - type D

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4019311
OLO 4021051

• 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

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 november 2018 tot en met 2 januari
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
(088-3690278) een afspraak maken.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Gedurende de genoemde termijn kan door belanghebbenden bezwaar worden ingediend ten
aanzien van het besluit. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan burgemeester en
wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 950, 5700 AZ
Helmond. Het besluit treedt na afloop van de bezwaartermijn in werking, tenzij gedurende
deze termijn bezwaar is ingediend 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.

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
Manufacturing Technical
Maisdijk 12		
Assemblies B.V.
Van Oorschot Aluminium
Waterbeemd 2a
Constructies BV			

Omschrijving melding
Wijziging van de indeling.
Bouw van een overkapping ten behoeve
van opslag.

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

Ontwerp Chw bestemmingsplan Automotive Campus, ontwerp
exploitatieplan Automotive Campus en voornemen verzoek wijziging
begrenzing Natuur Netwerk Brabant in “Verordening ruimte 2014”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 en 6.14 van
de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang
van 22 november 2018 gedurende zes weken door een ieder kunnen worden ingezien:
- het ontwerp Chw bestemmingsplan Automotive Campus en
- het ontwerp exploitatieplan Automotive Campus.
Het bestemmingsplan en exploitatieplan betreffen de ontwikkeling van een campus specifiek
voor bedrijven in de automotive en mobiliteitssector en daaraan gelieerde kennisinstellingen
en onderzoekscentra. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Europaweg, de Veedrift,
Schootenseloop, Coovels Bos en Steenovenweg. Het exploitatieplan heeft op een kleiner gebied
betrekking dan het bestemmingsplan.
Het ontwerp Chw bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, als
bedoeld in artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.
Burgemeester en wethouders van Helmond maken tevens bekend dat zij, op grond van het
bepaal¬de in artikel 5.4 van de “Verordening ruimte 2014” van de Provincie Noord-Brabant,
voornemens zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om aanpassing van
de grens van Natuur Netwerk Brabant (NNB) betrekking hebbend op genoemd ontwerp Chw
bestemmingsplan “Automotitve Campus”. Op de bij het ontwerp Chw bestemmingsplan
behorende verbeeldingen is dit als volgt aangeduid: “overige zone – in Verordening ruimte te
verwijderen NNB” en “overige zone - in Verordening ruimte toe te voegen NNB”.
Hogere waarden Wet geluidhinder
Op de Automotive Campus zijn onderwijsinstellingen toegestaan en deze hebben
geluidgevoelige ruimten. Vanwege deze mogelijkheid is akoestisch onderzoek uitgevoerd
vanwege het wegverkeerslawaai. Uit dit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarden
voor wegverkeerslawaai worden overschreden. Voor deze overschrijdingen kunnen hogere
waarden worden vastgesteld op grond van artikel 85 Wet geluidhinder. Op grond van artikel
7c onderdeel 9 sub c en d van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet kan het besluit tot
het vaststellen van hogere waarden deel uitmaken van het Chw bestemmingsplan. De vast te
stellen hogere waarden zijn opgenomen in de regels van het ontwerp Chw bestemmingsplan
en de verantwoording van de ontheffing van de voorkeursgrenswaarden is opgenomen in de
toelichting van dit plan. Hiermee is het besluit hogere waarden geïntegreerd in het ontwerp
Chw bestemmingsplan.
Inzage
U kunt de plannen bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode van
het ontwerp Chw bestemmingsplan is NL.IMRO.0794.1700BP130049-1000.
De identificatiecode van het ontwerp exploitatieplan is NL.IMRO.0794.1700EP180022-1000.
Er ligt van beide plannen ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans
Joseph van Thielpark 1. Het bekijken hiervan kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.
Zienswijze
Binnen genoemde termijn van zes weken kan:
- een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen tegen het ontwerp
Chw bestemmingsplan en het voornemen van burgemeester en wethouders om
Gedeputeerde Staten te verzoeken de begrenzing van de NNB te wijzigen;
- een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen tegen het
ontwerp exploitatieplan.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, afdeling Ondernemen en
Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze Chw
bestemmingsplan Automotive Campus dan wel zienswijze exploitatieplan Automotive
Campus. 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.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een
melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:
Categorie sanering:

Bocht Brandevoort / Korte Schutsboom (locatiecode AA079409039)
Afdeling IBOR, gemeente Helmond
6 november 2018
immobiel

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
bestemmingsplan “Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ong.”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten
behoeve van het bestemmingsplan “Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ong.”.
Deze waarde bedraagt maximaal 52 dB ten gevolge van de Aarle-Rixtelseweg.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreft één woning zoals deze wordt geprojecteerd
in het bestemmingsplan “Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ong.”.
Inzage
Met ingang van 22 november 2018 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch
onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 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.
Zienswijze
Binnen genoemde 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 BP “Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg
ong.”. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur
telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Ontwerpbestemmingsplan Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I
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 Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I met ingang van
22 november 2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Het nieuwe plan is een actualisering van het huidige bestemmingsplan Binnenstad –
Omgeving Leonarduskerk. Dit oude plan vormt geen actueel beleidskader meer en sluit niet
meer aan op de huidige plansystematiek. Het plangebied ligt met een oppervlakte van circa
33 ha. in het noorden van de wijk Binnenstad-Oost. De Leonarduskerk vormt een belangrijk
oriëntatiepunt in het gebied. De Uiverlaan en de Wethouder Ebbenlaan vormen de begrenzing
in het noorden van het gebied. In het zuiden zijn dit de wegen Willem Prinzenstraat,
Hurksestraat en Bakelsedijk.
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.0794.1000BP170157-1000. 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.
Zienswijze
Binnen de 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 Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I.
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.

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

21 november 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

