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• 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

Verbod op afsteken vuurwerk en carbidschieten

Het is in Helmond verboden om vuurwerk en carbid af te steken. Dit verbod 
geldt ook tijdens de jaarwisseling 2020-2021.

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken 
van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de 
huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het kabinet besloten 
dat er tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en 
afgestoken mag worden. De gemeenteraad heeft als aanvulling op het landelijke 
vuurwerkverbod besloten om in Helmond ook het carbidschieten te verbieden.

Overlast melden via app
Er is een handige app waarmee u met uw smartphone vuurwerkoverlast kunt 
melden. In de app kunt u aangeven op welke locatie u vuurwerk of carbid hoort. 
Zo helpt u om de overlastgebieden beter in kaart te brengen, waardoor de inzet 
van handhaving kan worden aangepast. U kunt de app downloaden via Appstore 
en Google Play. De app heet Mobile alert (van Intergraph Corporation).

Meer informatie over de maatregelen leest u op www.helmond.nl/vuurwerk.

Aangepaste openingstijden gemeentelijke 
kantoren rond de feestdagen
Vanwege Kerst en Nieuwjaar zijn de openingstijden van de gemeentelijke 
kantoren gewijzigd. 

Gemeentelijke kantoren met Kerst en Nieuwjaar gesloten 
De gemeentelijke kantoren zijn gesloten op donderdag 17 december vanaf 16.00 
uur, op 25 december (1ste Kerstdag) en op 1 januari 2021. Dit geldt voor de 
volgende locaties: Stadswinkel, Zorg en Ondersteuning (bezoekadres Zandstraat 
94), het Stadskantoor en ’t Cour.

Balie Zorg & Ondersteuning 
De balie bij Zorg & Ondersteuning (Zandstraat 94) is gesloten van 28 december 
tot en met 1 januari 2021. Zorg & Ondersteuning is op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur via 14 0492, optie 2. Op 24 en 31 december is 
Zorg & Ondersteuning telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur. 

Museum Helmond
Museum Helmond is gesloten op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 
Op 2e Kerstdag is het museum wel geopend, namelijk van 10.00 tot 17.00 uur. 
Wilt u het Museum Helmond bezoeken? Maak dan een afspraak via 
www.museumhelmond.nl. 

Aangepaste openingstijden Milieustraat en 
afvalinzameling december
Vanwege de feestdagen zijn er verschillende wijzigingen van de openingstijden 
van de Milieustraat en afvalinzameling. In dit bericht vindt u een overzicht van 
de bijzonderheden.

Openingstijden Milieustraat  
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 in Helmond is gesloten op:
• Donderdag 24 december vanaf 15.30 uur
• vrijdag 25 december
• zaterdag 26 december
• donderdag 31 december vanaf 15.30 uur
• vrijdag 1 januari 2021

Voor de rest van de maand december gelden de standaard openingstijden. 
Namelijk: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 08.30 tot 16.00 uur. Wilt u de Milieustraat bezoeken? Maak dan een afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak. 

Aangepaste ophaaldagen huishoudelijk afval
Op eerste Kerstdag en op Nieuwjaarsdag wordt er geen afval opgehaald. Dat 
betekent dat die ophaaldagen op een andere moment worden ingehaald. Valt uw 
standaard ophaaldag voor afval op vrijdag? Vul dan uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl om te zien wanneer de inhaaldag plaatsvindt.

Let op: de inzameldienst rijdt op inhaaldagen met een andere bezetting dan 
normaal en kan daarom vroeger (of later) bij u langskomen. 
Zet uw container en/of PMD-zak daarom voor 7.30 uur aan de straat. 

Helmond verduurzaamt afvalinzameling in 2021
Vanaf 1 januari heeft u in Helmond zelf invloed op hoeveel afvalstoffenheffing u 
betaalt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder u betaalt.

Betalen per lediging restafvalcontainer
Vanaf januari 2021 betaalt u voor uw restafvalcontainer, vanaf de 7e lediging 
in een jaar, een extra bedrag per lediging. Dit systeem wordt ook wel diftar 
(gedifferentieerde tarieven) genoemd. Met diftar heeft u zélf in de hand hoeveel 
afvalstoffenheffing u betaalt. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder vaak uw 
restafvalcontainer aan de straat hoeft. En dat scheelt in uw portemonnee.

Gratis omruilactie containers
Wilt u vanwege de invoering van diftar overstappen op een kleinere 
restafvalcontainer? Of juist een grotere container voor papier of groente-, fruit- 
en tuinafval (GFT)? Dat kan. U kunt uw container(s) eenmalig gratis ruilen. Wilt 
u hier gebruik van maken? Bel dan dinsdag 24 november tot en met vrijdag 18 
december op werkdagen naar 14 0492.

Hoogbouw: start inzameling GFT 
In de loop van 2021 start de gemeente met de inzameling van groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT) bij alle hoogbouwcomplexen en in Brandevoort de 
Veste. Dit vraagt om maatwerk. Daarom voert de gemeente dit wijk voor 
wijk in. De gemeente informeert deze bewoners hier apart over. Daarnaast 
worden deze bewoners geïnformeerd over de gevolgen die dit heeft voor de 
restafvalinzameling. 

Toegang en tarieven milieustraat
De milieustraat bezoeken kan alleen op afspraak. U plant uw afspraak via 
www.helmond.nl/afspraak. De afspraakbevestiging is uw toegangsbewijs. 
In 2021 zijn de tarieven voor de milieustraat afhankelijk van hoe vaak u de 
milieustraat bezoekt. Wanneer u de milieustraat meer dan 4 keer per jaar 
bezoekt, wordt het tarief hoger. De gratis afvalstromen tellen wel mee als bezoek, 
maar blijven gratis.

Vragen?
Meer weten over de wijzigingen en de nieuwe tarieven? 
Ga dan naar www.helmond.nl/afval2021 of bel naar 14 0492. 



Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 22 december 2020 en 
12 januari 2021. De vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering 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 online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Zijdevlinder kavel Z16 28-11-2020 oprichten woning OLO 5516773

Kaldersedijk 5B 26-11-2020 maken uitweg OLO 5629779

Venstraat 12 30-11-2020 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 5576987

Suytkade Waterburcht 5 30-11-2020 oprichten appartementen,  OLO 5623701

  zorgkamers en aanleunwoningen 

A. vd. Dyckestraat (10) kavel 3 30-11-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 5637725

Peeleik 5 01-12-2020 plaatsen tent i.v.m. corona 2020-X1681

Mierloseweg 149 01-12-2020 Maken uitweg (plan parc verde) OLO 5638895

Lucas Gasselstraat 25 01-12-2020 opbouw/uitbreiding eerste verdieping 2020-X1687

Holterbergweide 26 03-12-2020 garagedeur vervangen door  OLO 5647147

  raamkozijn 

van Weerden  30-11-2020 plaatsen dakraam OLO 5631189

Poelmanstraat 100 

Hollandhof 59 03-12-2020 aanvraag kunststof kozijnen OLO 5641647

Dorpsstraat 19 04-12-2020 wijziging bestemming in wonen  OLO 5649503

  (benedenverdieping) 

Zoete Kers 57 02-12-2020 plaatsen windschermen op balkon OLO 5589637

Montgomeryplein 8 03-12-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 5555483

  i.v.m. groepsbewoning

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

Laathoeve 28 28-11-2020 melding realiseren van een  OLO 5616973

  gesloten bodemenergiesysteem 

Ermgardhoek 25 28-11-2020 melding realiseren van een  OLO 5632201

  gesloten bodemenergiesysteem 

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

Weg op den Heuvel 35 01-12-2020 rooien 1 boom (wilg) OLO 5591421

3e Haagstraat 151 01-12-2020 uitbreiding woning OLO 5423469

Aarle-Rixtelseweg 107 01-12-2020 maken 2e uitweg OLO 5604281

Dr. Dreeslaan 4 02-12-2020 plaatsen dakkapel OLO 5424937

Aarle-Rixtelseweg 107 02-12-2020 plaatsen tent OLO 5581161

Geeneindse Kerkweg 19 05-12-2020 vergroten woning met erker OLO 5514465

Leeuwenborchweide 68 05-12-2020 plaatsen dakkapel OLO 5550773

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

Ruwe Putten 3B 10-12-2020  huisvesting arbeidsmigranten OLO 5219835

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning 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. 

Voorlopige voorziening

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep 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.

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

• 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

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Herselsestraat 9  30-11-2020 vestigen fitnessbedrijf OLO 4131203

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

Stiphout Sectie B 1478 ontwikkeling en exploitatie van een  OLO 5474331

  zonneweide 

Abendonk 35 oprichten woning en maken uitweg OLO 5095327

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

Peeleik 5 02-12-2020  plaatsen tent i.v.m. corona 2020-X1681

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Elzehoutstraat 2 05-10-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5498219

1e Bosweg 10 10-10-2020 vergroten woning OLO 5512089

Havenweg 4 12-10-2020 plaatsen tijdelijke overkapping OLO 5516001

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

Ter inzage leggen para-commerciële drank- en horecavergunning
Horecalocatie: Datum indiening: Omschrijving aanvraag: Kenmerk:

Kloosterstraat 5 26-10-2020 Ontwerp-beschikking drank- en  34445577

  horecavergunning 

Zienswijzen indienen

Belanghebbenden kunnen bij de burgemeester schriftelijk of mondeling hun zienswijze over 

de conceptvergunning naar voren brengen. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend 

nadat onze burgemeester over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden 

eveneens gepubliceerd.

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Zuid                     10-12-2020             21-01-2021                Oprichten 4 stadswoningen OLO 4370427

Koninginnewal 9, 9A, 11 en 13

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning 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.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent 

het ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij 

Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14-0492).

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Enexis Netbeheer B.V.           Generaal Robertsstraat Het vervangen van een

vestiging Brabant Zuid-Oost gasdrukregelstation

Ariza B.V., Korendijk 13 Het uitbreiden van het pand.

Anterieure exploitatieovereenkomst Oud Brandevoort 11 te Helmond
Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 03 december 2020 

met de heer J.J. Swinkels en mevrouw M.W.J. van der Linden (tezamen: de exploitant) een 

overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het stuk grond gelegen aan/nabij Oud Brandevoort 11 

te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie U, nummer 5890 (gedeeltelijk) (het 

exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het verhalen 

van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.

Inzage 

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich 

hiervoor melden bij de receptie.



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

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 10 december 2020

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Zuid Koninginnewal 9-13, Beugelsplein en Kerkstraat 

 (locatiecode AA079400610)

Melder: Hendriks Coppelmans Ontwikkeling B.V.

Datum ontvangst: 2 december 2020

Vastgesteld bestemmingsplan Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35-
Huis voor de Stad    

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 1 december 2020 het bestemmingsplan 

“Stationskwartier-Weg op den Heuvel 35-Huis voor de Stad” heeft vastgesteld. Het 

bestemmingsplan ligt met ingang van 11 december 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een nieuw gemeentekantoor mogelijk, zodat 

de gemeentelijke dienstverlening,  die nu op vier verschillende locaties plaatsvindt,  wordt 

geconcentreerd op de centraal gelegen locatie Weg op den Heuvel 35.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en via 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP200049-2000. Wij adviseren u dit 

bestemmingsplan digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag de 

papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 

14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroepschrift indienen

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 december 2020 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. 

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Ecometal B.V. voor het oprichten van een bedrijf voor het verwerken van oude kabels aan de 

Breedijk 13 in Helmond. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 5300353 en wordt 

tevens gezien als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor dit bedrijf.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is beperkt gewijzigd ten opzicht van het ontwerp (herstel onjuiste datering document).

Inzage 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 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 (088-3690455) een afspraak maken.

Beroepschrift indienen en voorlopige voorziening 

Gedurende bovengenoemde 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 er een beslissing is genomen over het verzoek. Een voorlopige 

voorziening kan worden aangevraagd indien spoed dit vereist. Een verzoek om een voorlopige 

voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant 

te ’s-Hertogenbosch.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Helmond West - Mierloseweg 34-46”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij ten behoeve van het 

bestemmingsplan  “Helmond West - Mierloseweg 34-46” op 17 september 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting hebben vastgesteld als bedoeld in de Wet geluidhinder. Deze 

waarde bedraagt maximaal 52 dB ten gevolge van de Europaweg en maximaal 49 dB ten 

gevolge van de Mierloseweg.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen appartementen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Helmond West - Mierloseweg 34-46”.

Inzage

Met ingang van 11 december 2020 kunnen het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken 

door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Wij adviseren 

u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien vanwege de coronamaatregelen. Wanneer u toch graag 

de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen 

met 14 0492.

Beroepschrift indienen

Tegen het besluit kan met ingang van 14 december 2020 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. 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.

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.

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

Doekjes & mondkapjes? 

Niet in het riool, 
maar in de prullenbak. 

Vochtige doekjes en (wegwerp) 
mondkapjes veroorzaken 
verstoppingen in het riool. 


