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Gemeenteraadsverkiezing en referendum
21 maart 2018
De gemeenteraadsverkiezing van Helmond is op woensdag 21 maart 2018.
U kunt op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de
nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De stembussen
zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.

In gesprek met de wethouders
Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries,
Stienen, Smeulders of Van Bree.
De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en
kunnen u als het nodig is in contact brengen met andere mensen of organisaties.
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

22 februari spreekuur in wijkcentrum Parkzicht
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden,
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 22 februari van 19.30 – 20.30
uur in wijkcentrum Parkzicht (Dierdonk). Met wethouder Van der Zanden kunt
u in gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd,
onderwijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder
De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht
werken en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.

De stempassen vallen uiterlijk op 1 maart in de bus. Gaat u stemmen, dan bent
u verplicht om de stempas en een geldig legitimatiebewijs 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.

Wie mag stemmen?
De voorwaarden om te mogen stemmen voor gemeenteraad en/of referendum
zijn verschillend. Het kan dus, afhankelijk van uw situatie voorkomen dat u één
stempas ontvangt.
Stembureaus in Helmond
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.
Stemhulp
Weet u nog niet op welke partij of groepering u wilt stemmen? Dan kan de
Stemhulp (www.mijnstem.nl) u wellicht helpen in uw keuze.
Alle informatie op www.helmond.nl/verkiezingen
Op www.helmond.nl/verkiezingen vindt u alle informatie over:
• de gemeenteraadsverkiezingen
• het raadgevend referendum
• wie er mag stemmen voor gemeenteraad en/of referendum
• wat u kunt doen als u uw stempas kwijtraakt
• hoe u iemand kunt machtigen om voor u te stemmen
• alle stembureaus in Helmond
• de partijen die meedoen met de verkiezingen
• de Stemhulp.

Ophalen van afval tijdens carnaval
Het afval wordt tijdens carnaval op maandag 12 en dinsdag 13 februari
gewoon opgehaald. Ook de Milieustraat aan de Gerstdijk 1 is geopend op de
reguliere openingstijden. Op zaterdag van 8.30 - 16.00 uur en op maandag
en dinsdag van 13.00 - 17.00 uur.
Voor meer informatie over de ophaaldagen van het afval in uw straat ga naar de
website www.deafvalapp.nl of download ‘DeAfvalapp’ in de Google Play Store of
de App Store.

• 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)

Aanmelden tot en met 14 februari
U kunt zich tot en met 14 februari aanmelden voor het spreekuur. Wethouder Van
der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij Jolanda Benders, via
j.benders@helmond.nl of 0492 – 587151. Spreekuur wethouder De Vries:
aanmelden bij Tanja Geelen via t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. Vergeet
niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met hoeveel
personen u wilt komen.
Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja
Geelen (zie hierboven). Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder
Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met
wethouder Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub:
l.daub@helmond.nl of 0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar
een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via
mevrouw Daub.
De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in te dienen, bezwaar aan te
tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. Daarvoor biedt de gemeente
andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u daarover meer.

Voorkom het vastvriezen van afval
Het wordt de komende tijd kouder. Dat betekent ook dat het afval in
uw container vast kan gaan vriezen. Inzamelaars kunnen containers met
bevroren afval niet volledig leegschudden. Lees hieronder tips hoe u dit kunt
voorkomen.
 Bied uw afval pas op de ophaaldag aan in plaats van de avond ervoor.
 Zet uw container de nacht voor de ophaaldag in een berging/garage, of in
ieder geval uit de wind.
 Leg een krant of een eierdoos onderin de container. Dat neemt vocht op,
waardoor uw afval minder snel vast vriest. Of druppel wat slaolie op de
bodem.
 Laat nat afval uitlekken voordat u het in de container plaatst.
 Stamp uw afval niet aan. De kans dat uw afval vast blijft zitten, is met vorst
vele malen groter dan normaal.
 Wrik uw afval los met bijvoorbeeld een schop.

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

Carnaval in Helmond

Supersnel internet voor Helmond

Tijdens Carnaval zijn er diverse festiviteiten in Helmond. De grootste
carnavalsoptocht trekt door het centrum van de stad. Er zijn ook optochten
in Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis.

Op 27 februari beslist de gemeenteraad of er in Helmond glasvezel wordt
aangelegd. Stemt de gemeenteraad in, dan krijgt heel Helmond binnen
3 jaar supersnel internet. De gemeente gaat er dan zelf voor zorgen dat
overal glasvezel wordt aangelegd. En niet, zoals nu, alleen maar in een paar
wijken en op de industrieterreinen. De gemeente ziet glasvezel als een
nutsvoorziening zoals bijvoorbeeld riolering. Iedereen moet gebruik kunnen
maken van heel snel internet en tegen betaalbare prijzen.

Tijdens de optochten en bij andere festiviteiten zijn er wegen afgesloten. De
gemeente roept weggebruikers op tijdens de carnavalsdagen extra alert te
zijn en rekening te houden met grote wandelende groepen (met kinderen).
De wegafsluitingen worden aangegeven met verkeersborden of begeleid door
verkeersregelaars. Met de gebruikelijke gele borden worden de omleidingsroutes
aangegeven. Let goed op de borden en volg aanwijzingen van verkeersregelaars
op, zodat Carnaval veilig kan verlopen.

Centrum
In het centrum van Helmond zijn een gedeelte van de Kanaaldijk Noord-West en
een deel van de Steenweg afgesloten voor alle verkeer van zaterdag 10 februari
08.00 uur tot woensdag 14 februari 16.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via
Eikendreef, Europaweg, Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan en Julianalaan.
Tijdens de optocht in Helmond-Centrum op zondag 11 februari zijn diverse
straten afgesloten tussen 8.00 en 18.00 uur. Ook hier wordt het verkeer omgeleid
via Eikendreef, Europaweg, Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan en Julianalaan.
Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis
Op zaterdag 10 februari van 11.30 tot 16.00 uur zijn in Mierlo-Hout de Houtse
Parallelweg, Hoofdstraat, Slegersstraat (tussen Hoofdstraat en Sjef Remmenlaan)
en de Kastanjehoutstraat afgesloten. In Stiphout zijn tussen 13.00 en 16.00
uur de Dorpsstraat (tussen Mr Strikstraat en Elsdonk), Meester Strikstraat,
Wevestraat, Van Heijnsbergenstraat, en delen van Elsdonk en Kloosterstraat
afgesloten. In Brouwhuis zijn op maandag 12 februari tussen 12.00 tot 16.30 uur
Edelhertlaan, een deel van de Rivierensingel, Peeleik, Trambaan, Bruhezerweg,
Brouwhuissedijk en Rector Heuvelstraat afgesloten.
Ook tijdens Carnaval is Helmond Fris
Ook tijdens Carnaval geldt dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mogen
drinken. De gemeente voert tijdens Carnaval controles uit. Er kunnen zowel
controles plaatsvinden in cafés als op straat. Als een jongere onder de 16 jaar
wordt betrapt op alcohol drinken of op het in bezit hebben van alcohol op straat,
kan hij of zij een boete krijgen van € 45,-. Voor 16- en 17-jarigen is de boete € 90,-.
Blijf dus fris als je nog geen 18 bent.

Gemeentelijke kantoren gesloten tijdens Carnaval
Tijdens Carnaval zijn de kantoren van de gemeente gesloten op maandag 12
en dinsdag 13 februari. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. De gemeente is op
deze twee dagen telefonisch niet bereikbaar.
Stadswinkel
Omdat de Stadswinkel twee dagen langer gesloten is, kunt u op
woensdagochtend 14 februari zonder afspraak binnen lopen voor geboorte- en
overlijdensaangifte. Dit geldt alleen voor deze aangiften. Voor andere zaken,
bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, moet u wel
gewoon een afspraak maken. Ook tijdens de Carnavalsdagen kan dit via
www.helmond.nl. Op woensdag 14 februari is er een extra avondopenstelling van
16.00 uur tot 19.00 uur.
Melding doorgeven
Wilt u tijdens Carnaval een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de
weg, losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting, dan kan dat ook via
www.helmond.nl.
Telefonisch niet bereikbaar
De gemeente is tijdens Carnaval telefonisch niet bereikbaar. Heeft u vragen over
zorg en ondersteuning? Kijk dan op www.helmond.nl/zorgenondersteuning.
Daar vindt u antwoord op veel gestelde vragen.
SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jeugdigen kunnen in geval van een crisis met een
jeugdige contact opnemen met SpoedvoorJeugd, telefoonnummer 088 – 0666
999. SEZ is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is alleen
te bereiken voor crisissituaties.

Op dit moment kunnen we in Helmond met de bestaande kabels nog redelijk
uit de voeten. Maar op korte termijn wordt dat anders. Vooral zorg op afstand
vraagt om een snelle en uitgebreide internetvoorziening. Ideaal voor mensen, die
ondanks beperkingen en medische problemen zo lang mogelijk zelfstandig willen
blijven wonen. Met de nieuwe techniek is ook gratis Wifi mogelijk op straat en
in openbare gebouwen.

Open voor alle diensten
Het is de bedoeling dat het een open glasvezelnetwerk wordt. Elk bedrijf of
instelling, die digitale diensten aanbiedt, kan er straks gebruik van maken.
De inwoners kunnen dan kiezen uit talrijke producten, van televisiezenders en
telefoon tot medische hulp en bewaking. De gemeente wil de glasvezelkabels
graag aanleggen samen met marktpartijen op dit gebied. Maar alleen als die
partijen instemmen met de belangrijkste eisen, te weten aanleg over de hele stad
en open voor alle diensten en producten. Als niet aan die eisen wordt voldaan,
dan neemt de gemeente het heft in eigen handen.
Meer informatie
Inwoners worden uiteraard op de hoogte gehouden van de verdere
ontwikkelingen. Voor meer informatie kijk op www.helmond.nl/glasvezel.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 8 februari, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt 2018-2020
2. Jaarverslag Integriteit
3. Aanleg van een glasvezelnetwerk in Helmond inclusief businesscases
De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Claassensstraat
25-01-2018 oprichten POP-station
OLO 3437587
Diepenbroek-Vaarleseweg 29-01-2018 aanleggen fietspad
OLO 3441175
Verliefd Laantje 3A
29-01-2018 renoveren clubhuis
OLO 3444621
Brandevoort,
26-01-2018 oprichten woning
OLO 3441635
Coolendonk kavel L9, Liverdonk
Broenshofweide 20
27-01-2018 verbreden uitweg
OLO 3442583
Pastoor Wichmansstraat 4 29-01-2018 oprichten garage
2018-X0072
Hemelrijksestraat 88
30-01-2018 oprichten garage
OLO 3448251
Rooseindsestraat
30-01-2018 wijzigen bestemmingsplan van
OLO 3348853
(lijn Helmond-Venlo)		 NS-huisje in kantoor
Houtse Parallelweg 21
29-01-2018 vergroten woning
OLO 3446419
Pastoor Elsenstraat 26
29-01-2018 oprichten fietsenstalling en pergola
OLO 3446027
Vlierdense Bosdijk 11
01-02-2018 vestigen Bed & Breakfast
OLO 3451425
Dwergvlasbeek 11
31-01-2018 plaatsen erfafscheiding
OLO 3451543
Cypresrode 6-8
31-01-2018 plaatsen dakkapellen
OLO 3452261
Bakelsedijk 8
31-01-2018 wijzigen gevels en keimen pand
OLO 3329513
Houtsestraat 18
31-01-2018 plaatsen kapschuur en maken uitweg
OLO 3450601
Dongestraat 1
01-02-2018 maken uitweg
OLO 3453199

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
1 parkeerplaats in de Koolakker aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor
elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal.
Nadere 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 Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492 587 605.

• 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

Voornemen tot registratie vertrek naar land onbekend

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:Verzenddatum besluit:
Gistel 12
26-01-2018
St. Antoniusweg 10
26-01-2018
zuidzijde tussen
26-01-2018
Torenstraat en Willem Prinzenplein		
Goedhartdonk 73
29-01-2018
Abendonk 42
31-01-2018
Johannes
01-02-2018
Bosboomstraat 16
Deltaweg 247
01-02-2018
		

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vergroten woning
OLO 3369479
plaatsen en verplaatsen van lichtmasten OLO 3306499
rooien 13 bomen t.b.v. aanleg fietsstraat OLO 3406175
Oostende
oprichten woning
OLO 3349321
oprichten woning
OLO 3358131
plaatsen dakkapel
OLO 3354319
oprichten winkel, plaatsen reclame,
maken uitweg

OLO 3114959

Ingediende evenementenvergunningen (1)
locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Houtsdonk
15-01-2018 Garageverkoop/kofferbakverkoop
		 (20 mei 2018)
Schootensedreef
29-01-2018 Jubileum Driessen HRM
		 (2 t/m 7 april 2018)

Registratienr.:
2018-00219

Geslachtsnaam en voorletter(s)
FGHR v Hout
N Oulaïdi
O Mihajlovic
HJ Kim
M Maas

Geboortedatum
10-07-1983
05-05-1992
04-01-1972
27-03-1958
27-11-1963

2018-00429

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Houtsdonk
02-02-2018 Garageverkoop/kofferbakverkoop
		 (20 mei 2018)

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.

Registratienr.:
2018-00219

Besluit maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken, gelet op artikel 1.9 van het
Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat er maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld ten
aanzien van:
• Custom Powders BV, Grasbeemd 10 te Helmond, het betreft een inrichting voor het be- en
verwerken van poeders voor de chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
De maatwerkvoorschriften gaan over een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften
van het Activiteitenbesluit milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu.
Inzage
De beschikking waarbij maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt
getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na
de dag van bekendmaking (26 januari 2018) van het besluit. Uw gemotiveerde bezwaarschrift
dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950,
5700 AZ Helmond. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op
www.helmond.nl. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit.
Er bestaat daarom de mogelijk om, als een bezwaarschrift is ingediend en voor zover
onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, een verzoek om voorlopige
voorziening in de dienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector
bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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.

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

7 februari 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.

Het is veel vetter
om het in de gele bak te doen!
Gebruikte vetten en oliën gooi je natuurlijk niet in de gootsteen. Dan heb je grote kans
dat je riool verstopt raakt. Dus heb jij gebruikt frituurvet, bakolie of andere vetten?

Kennisgeving intrekking beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ingetrokken van:
Vion N.V. voor het in werking hebben van een slachterij aan de Graandijk 5 (voorheen) in
Helmond.

Stop dit dan in een afgesloten ﬂes of bakje en lever het bij mij in. Dan word ik er een stuk
vetter van en kunnen ze er bovendien biobrandstof van maken.

Je vindt mij in Helmond bij:
• Milieustraat, Gerstdijk 1
• Jumbo, Azalealaan 64
• OEC Korfbal, Braakse Bosdijk 1A

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking
is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

• Plus, Nieuwveld 19
(winkelcentrum De Bus)
• Van Rijsingen Diepvries,

Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 8 februari 2018 tot en met
21 maart 2018 ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Voor een
mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) 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.

• 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

De Hoefkens 1B
• SC Helmondia, De Braak 5
• Jan Linders,
Janssen & Fritsenplein 11 (Mierlo-Hout)

Kijk voor meer info op www.frituurvetrecyclehet.nl
Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Gemeente Deurne

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

