
Op de koffie bij de wethouder 

                                    November

• Mierlo-Hout: met wethouder Dortmans op woensdag 
 6 november van 19.30 tot 20.30 uur in De Geseldonk;
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 
 7 november van 19.30 tot 20.30 uur in ’t Brandpunt;
• Brouwhuis: met wethouder Maas op donderdag 
 14 november van 19.00 tot 20.00 uur in Het Tienerhuis; 
• Helmond Noord: met wethouder Van den Waardenburg 
 op donderdag 14 november van 19.30 uur tot 20.30 uur in 
 De Boerderij;
• Rijpelberg: met wethouder Maas op donderdag 14 november 
 van 20.15 tot 21.15 uur in De Brem 
• Helmond Oost: met wethouder De Vries op maandag
 18 november van 19.00 tot 20.00 uur 

Woont u in een andere wijk? Ga dan naar 
www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een 
overzicht van de wijkspreekuren in december. 

Raadsvergadering over begroting
5 november 2019

De gemeenteraad gaat op dinsdag 5 november discussiëren over de begroting 
voor 2020. Dat gebeurt in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 
16.30 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom! 

Eerst zullen alle fracties hun mening geven over de begroting en vragen stellen 
aan het college. Om 19.00 uur is er een pauze tot 20.00 uur. Na de pauze geven 
burgemeester en wethouders antwoord aan de raadsleden. Dat duurt tot 21.30 
uur. Daarna kunnen de raadsleden nog verhelderende vragen stellen aan het 
college. Rond 22.00 uur wordt er gestemd of de begroting wordt vastgesteld 
en of er nog zaken gewijzigd worden. Raadsleden kunnen namelijk wijzigingen 
voorstellen via amendementen en moties.

Raadsvergadering 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.

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad.

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

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt 

Laat uw kachel 
minstens één keer per 
jaar vegen door een 
erkend vakman. Beperk 
het risico op een 
schoorsteenbrand.

Steek het hout van bovenaf aan 
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
niet smeulen.

Het stoken van hout in open 
haard of houtkachel is lekker 
warm en brengt gezelligheid in 
huis. Hout stoken kan ook 
overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt,
beperkt u geur- en gezondheids-
overlast voor uw omgeving en 
voor uzelf.  

Stook niet als het windstil 
of mistig is. Voorkom 
daarmee dat de rook in 
uw tuin en bij de buren 
blijft hangen. Check 
daarom voor het stoken 
www.stookwijzer.nu 

Stook droog hout.
Het vochtpercentage 
mag maximaal 20%
zijn.

< 20%

Gebruik onbehandeld 
en ongeverfd hout.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Meer tips? Kijk op 
www.helmond.nl/houtstoken



• 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

Ontvang gratis bloembollen en help bij het 
bestrijden van de eikenprocessierups
Wilt u in het voorjaar genieten van mooie bloeiers én helpen bij het bestrijden 
van de eikenprocessierupsen? Dan ligt er een gratis zakje bloembollenmix met 
80 bollen voor u klaar bij Energiehuis Helmond!

Uit onderzoek blijkt namelijk dat bepaalde bloemen de natuurlijke vijanden van 
de eikenprocessierups aantrekken, zoals de gaas- en sluipvlieg en de koolmees. 
In het voorjaar zorgen de bloemen voor een vrolijke noot in uw (voor)tuin. En ze 
zorgen voor meer variatie in beplanting, insecten en vogels. Deze ‘biodiversiteit’ is 
belangrijk voor de natuur en het verminderen van grote insectenplagen. 

Gratis bloembollen ophalen
U kunt het zakje bloembollenmix ophalen, tegen inlevering van onderstaande 
bon, bij Energiehuis Helmond (Torenstraat 3-5) op:
• donderdag 7 en vrijdag 8 november van 13.00-17.00 uur
• zaterdag 9 november van 10.00-17.00 uur
• donderdag 14 november van 13.00-17.00 uur

Let op: plant de bollen voor de Kerst in uw (voor)tuin in de buurt van eikenbomen. 

Bekendmakingen

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

Engelseweg 179 17-10-2019 plaatsen reclamezuil OLO 4722051

Heistraat 128 20-10-2019 maken uitweg OLO 4725401

Maisdijk 6 16-10-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4718805

Hoofdstraat kadastraal T 6394 22-10-2019 oprichten 10 woningen  OLO 4704047

  (voorstadhalte) 

kadastraal T 6394 22-10-2019 oprichten 40 appartementen  OLO 4704331

  (voorstadhalte) 

Noord Koninginnewal 9A 22-10-2019 verbouwen winkelpand tot 3 studio’s OLO 4730039

Scheerderhof 1 23-10-2019 oprichten berging met overkapping OLO 4731603

Vossenbeemd 41 23-10-2019 renoveren voorgevel kantoor OLO 4733203

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

Bosselaan 4A oprichten woning 2019-x1210

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

Generaal Snijdersstraat 40 24-10-2019  plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4560615

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Veestraat 43 22-10-2019  plaatsen reclame OLO 4673299

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

Bakelsedijk 139 17-10-2019 oprichten filtergebouw OLO 4523785

Hoogeindsestraat  18-10-2019 Herontwikkeling Annawijk (a) OLO 4530921

6 t/m 20 even 

Postelstraat 22 t/m 30 even 18-10-2019 Herontwikkeling Annawijk (b) OLO 4534199

Automotive Campus 18-10-2019 oprichten onderwijsgebouw  OLO 4472079

  (summa college) 

Kasteeltuin,  21-10-2019 kappen 7 bomen OLO 4709657

Wethouder Ebbenlaan, Begraafplaats Spitsmuisstraat (wijk Binnenstad) 

Pistoriusstraat 9 21-10-2019 verbouwing woonhuis OLO 4645239

Dorpsstraat 32 22-10-2019 plaatsen antennemast OLO 4665189

Bosperceel Q 00689 16-10-2019 maken uitweg (gewijzigde situering  OLO 4309761

  t.o.v. eerder verleende vergunning) 

Rivierensingel, Vlietstraat,  22-10-2019 kappen 7 bomen OLO 4709683

Donkerstraat (wijk Brouwhuis) 

Heistraat 128 22-10-2019 maken uitweg OLO 4725401

Faassenhoek 5 22-10-2019 oprichten woning (tweekapper) OLO 4516861

Heikantseweg,  22-10-2019 kappen 7 bomen OLO 4709699

Bakelsedijk (wijk Dierdonk) 

Faassenhoek 3 22-10-2019 oprichten woning (tweekapper) OLO 4516823

Churchill-laan,  22-10-2019 kappen 2 bomen OLO 4709741

Kanaaldijk Z.O. (wijk Industrieterrein) 

Beukehoutstraat,  22-10-2019 kappen 8 bomen OLO 4709773

Goorsebaan (wijk Mierlo-Hout) 

Frans Halslaan  22-10-2019 kappen 2 bomen OLO 4709831

(wijk Helmond-Noord) 

Gerwenseweg 62 22-10-2019 wijzigen bouwvergunning (overstek  OLO 4688461

  achterzijde) en veranderen type (vloer)constructie. 

Berkendonk, Straakven,  22-10-2019 kappen 11 bomen OLO 4709869

Frieslandpad, Raktpad, Brempad, Rijpelbregseweg (wijk Rijpelberg) 

Venstraat, Hortsedijk,  23-10-2019 kappen 10 bomen OLO 4709903

Lieshoutseweg, Gerwenseweg, Schootenseweg (wijk Stiphout) 

Vastgesteld bestemmingsplan “Stiphout – Tivoli 12”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 22 oktober 2019 het bestemmingsplan 

Stiphout – Tivoli 12 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 31 oktober 

2019 gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de herbouw van de 

bestaande woning en de nieuwbouw van één extra woning mogelijk op het perceel Tivoli 12, 

aan de zijde van de Oude Torenstraat.

Inzage 

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

en via de link op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1700BP190500-2000. 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 1 november 2019 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 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 ook 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 er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

terrein de Zandbergen 17-10-2019     Regionale Scouting Wedstrijden  2019-02826

  (17 t/m 19 april 2020) 

Brouwhuis 21-10-2019     carnavalsoptocht Brouwhuis  2019-02832

  (24 februari 2020) 

Sportpark de Braak 7 21-10-2019     Helmond Sport Galafeest  2019-02838

  (7 december 2019)

 

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.

"

Bon voor gratis 
bloembollen
Help mee bij het bestrijden van de eikenprocessierupsen én geniet 
van mooie voorjaarsbloeiers met het gratis zakje bloembollen.*
Lever deze bon in bij Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5, 
op de volgende dagen/tijden:

• do 7 en vrij 8 nov. van 13-17 uur 
• za 9 nov. van 10-17 uur
• do 14 nov. van 13-17 uur

Blijf op de hoogte van groen en duurzaam nieuws uit de stad. 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief ‘Alle lichten op groen’.**  

e-mail adres: 

*  Zolang de voorraad strekt 
** Hiermee ga je akkoord met de privacyvoorwaarden 
 (www.allelichtenopgroen.nl/privacybeleid)



• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 30 oktober 2019

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.

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

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Kasteelplein 1 24-10-2019  Het Kasteel van Sinterklaas 2019  2019-02344

  (4 november t/m 11 december 2019) 

Kanaaldijk N.O./ 24-10-2019  Intocht Sint Nicolaas Helmond 2019 2019-02495

Markt en optocht   (17-11-2019) 

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.

  

Vastgesteld bestemmingsplan “’t Hout - Voorstadhalte”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 22 oktober 2019 het bestemmingsplan 

’t Hout – Voorstadhalte heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 

31 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 40 

appartementen en 10 grondgebonden woningen mogelijk aan de Hoofdstraat op de locatie bij 

de spoorwegovergang Hoofdstraat / Mierloseweg tegenover de Houtse Bazar. 

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794. 1300BP180142-

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 1 november 2019 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 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 ook 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 er een beslissing 

is genomen over het verzoek.  

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 bestemmingsplan 
“’t Hout – Voorstadhalte”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 5 september 2019 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 68 dB ten 

gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo en maximaal 63 dB ten gevolge van de Hoofdstraat 

hebben vastgesteld,  ten behoeve van het bestemmingsplan “’t Hout – Voorstadhalte”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 30 oktober 2019 

gedurende zes weken 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 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 1 november 2019 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 ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Ontvangst verzoek intrekking (1)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij op 

11 september 2019 van Elco PCB BV een verzoek hebben ontvangen om een 

omgevingsvergunning in te trekken. Het betreft een vergunning voor de productie van 

printplaten aan de Vossenbeemd 101 in Helmond.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Bentoniet Import Nederland BV       1e Tussendijk 5 Het starten van een bedrijf voor handel in 

zand, grind en Bentoniet producten.

Ontwerpbestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10
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 Medevoort tussen 2 en 10 met ingang van 31 oktober 2019 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Dit bestemmingsplan maakt drie 

ruimte-voor-ruimte kavels en vergroting van een bestaande woning mogelijk aan de Medevoort 

tussen 2 en 10. 

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP170080-1000. 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 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, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar (0492) 702602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Medevoort tussen 2 en 10”

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 “Medevoort tussen 2 en 10”. Deze waarden bedragen 

maximaal 65 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo. De hogere waarden 

voor de geluidbelasting betreffen vier woningen zoals deze worden geprojecteerd in het 

bestemmingsplan “Medevoort tussen 2 en 10”.

Inzage 

Met ingang van 31 oktober 2019 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 

onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op 

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 Medevoort tussen 2 en 10. 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.

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.


