
Sluiting gemeente & afvalinzameling 
op 21 en 22 mei  

Op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei zijn alle kantoren van 
de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt de gemeente op 
deze dagen telefonisch niet bereiken. Voor het doorgeven van een melding, het 
maken van een afspraak of het online aanvragen van een product kunt u terecht 
op www.helmond.nl.

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op donderdag 21 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is donderdag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. 

Gewijzigde openingstijden milieustraat 
• Hemelvaartsdag: gesloten 
• Vrijdag 22 mei open van 10.00 tot 17.00 uur (de dag na Hemelvaart)
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten

Raadsvergadering corona 19 mei 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 mei. De vergadering begint om 
19.30 uur. Tijdens deze raadsvergadering gaat de raad in gesprek over de 
ontwikkelingen in Helmond rondom de coronacrisis. 

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.

Tijdelijke telefonische Hulplijn Geldzorgen 
voor inwoners  

Het coronavirus treft ons allemaal. Het nieuws spreekt inmiddels over een 
grote economische crisis die op de loer ligt. Dit kan veel Helmonders raken in de 
portemonnee. We kunnen ons voorstellen dat inwoners met vragen of zorgen 
rondom geld zitten. Om deze inwoners te ondersteunen en de weg te wijzen 
start de gemeente een tijdelijke telefonische Hulplijn Geldzorgen.

Inwoners kunnen vanaf maandag 11 mei iedere werkdag tussen 08:30 en 
17:00 uur bellen naar 14 0492, optie 2. Daar zit een team klaar die alles over 
financiën weet, bestaande uit hulpverleners/professionals van de gemeente en 
stichting LEVgroep. Inwoners kunnen terecht met allerlei vragen en zorgen. De 
medewerkers geven advies en denken mee over oplossingen. Ze zijn op de hoogte 
van alle regels en voorzieningen, maar ook van alle initiatieven in de stad om 
inwoners te ondersteunen. Zoals:

• Kan mijn gemeentelijke belasting kwijtgescholden worden? 
• Ik heb een uitkering aangevraagd, maar hoe kom ik tot die tijd rond zonder 
 inkomsten?  
• Kan ik eenmalig hulp krijgen om bepaalde kosten te betalen? 
• Waar kan ik goedkoop boodschappen doen of eten krijgen? 
• Welke regelingen zijn er allemaal? 
• Ik kan mijn rekeningen niet meer betalen, wat kan ik doen? 
• Mijn inkomen is lager dan mijn uitgaven, dit houd ik niet vol. Wat kan ik doen?

Online op de koffie bij de wethouder 

Ook in deze bijzondere tijden blijven de wethouders graag in contact met 
Helmondse inwoners. Heeft u een vraag over of een idee of initiatief voor uw 
wijk? Dan kunt u deelnemen aan één van de digitale wijkspreekuren. U kunt zich 
nu aanmelden voor de geplande digitale wijkspreekuren. 

Geplande digitale wijkspreekuren
• Brandevoort: donderdag 14 mei van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van Dijk;
• Helmond-Oost: maandag 25 mei van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder 
 De Vries; 
• Binnenstad: maandag 25 mei van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder De Vries; 
• Stiphout-Warande: donderdag 28 mei van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Van de Brug; 
• Dierdonk: donderdag 4 juni van 19.00 tot 20.00 uur met wethouder Van den 
 Waardenburg; 
• Helmond-Noord: donderdag 4 juni van 20.15 tot 21.15 uur met wethouder 
 Van den Waardenburg; 
• Centrum: maandag 8 juni van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder Van de Brug; 
• Mierlo-Hout: woensdag 24 juni van 19.30 tot 20.30 uur met wethouder 
 Dortmans;
• Helmond-West: woensdag 24 juni van 18.30 tot 19.30 uur met wethouder 
 Van Dijk. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovengenoemde digitale wijkspreekuren? 
Dan kunt u zich nu aanmelden door een mail te sturen naar 
communicatie@helmond.nl. Vermeld het volgende in de mail: uw naam, 
mailadres, aan welk wijkspreekuur u wilt deelnemen en het onderwerp. 
Vervolgens ontvangt u een bevestigingsmail met een link naar de Teams 
vergadering. Via deze link kunt u deelnemen aan de online vergadering. 
Aanmelden is mogelijk tot 17.00 uur op de dag van het spreekuur. 

Woont u in een andere wijk? 
Houd dan www.helmond.nl/wijkspreekuren in de gaten voor de bekendmaking 
van nieuwe data.  

Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens 

Alle inwoners van de gemeente zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen 
(BRP). In de BRP staan gegevens zoals onder andere uw naam, geboortedatum, 
adres, ouders, kinderen. Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van 
deze gegevens aan overheidsorganisaties en derden. Dit is namelijk geregeld in 
de wet BRP. 

In sommige gevallen kunt u de verstrekking van uw gegevens tegenhouden
Dit heet officieel ook wel verstrekkingsbeperking. De verstrekkingen aan 
overheidsorganisaties kunt u niet tegenhouden. Overheidsorganisaties 
hebben uw persoonsgegevens namelijk nodig voor hun (wettelijke) taken. 
Dit zijn bijvoorbeeld: de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB), 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) . 

Aan sommige derden kunt u de verstrekking van uw gegevens wel 
tegenhouden. Derden zijn andere organisaties of personen, dan uzelf of 
de overheidsorganisaties. Dit zijn bijvoorbeeld: pensioenfondsen, Stichting 
Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), advocaten en particulieren. De 
gemeente verstrekt uw gegevens nooit zomaar aan derden.

Wilt u verstrekkingsbeperking aanvragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.helmond.nl/verstrekkingsbeperking. U kunt natuurlijk ook bellen 
met het Klant Contact Centrum via 14 0492. Dat kan elke werkdag tussen 8.30 en 
17.00 uur.

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



 
Commissievergadering 
Bestuurscentrum Boscotondo

 
Adviescommissie Inwoners & Omgeving 
Woensdag 20 mei, 19.30 uur. U kunt de vergadering live volgen via internet. In 
verband met de coronamaatregelen is er geen publiek toegestaan in de raadszaal. 

Live volgen via internet
De beelden van de commissievergadering 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 onder andere de volgende onderwerpen:
1. Zienswijze Ontwerpbegroting 2021 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)
2. Zienswijze ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 Senzer
3. Locatiebepaling zwembad en kaders fase 2 De Braak

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad. 
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 26 mei 2020 en 9 juni 
2020. Beide 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:

Smirnoffstraat 36 29-04-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 5130123

Gerstdijk 24 - zijde Maisdijk 30-04-2020 maken uitweg OLO 5133119

Mauritslaan 12 06-05-2020 kappen 1 boom OLO 5145529

Lindehof 34 25-04-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5035023

Piet Soerstraat 33 30-04-2020 vergroten woning met erker OLO 5131203

Mahoniehoutstraat 38 30-04-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5133895

Kennemerland 1 03-05-2020 aanpassing dak tuinhuis OLO 5103167

Dwergvlasbeek 12 06-05-2020 beautysalon aan huis OLO 5146807

Binnen Parallelweg 66-72,  04-05-2020 transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139765

gebouw 4   appartementen (gebouw 4) quatres villes 

Binnen Parallelweg 10-24, 04-05-2020 transformatie kantoorgebouwen tot OLO 5139375

gebouw 1  appartementen (gebouw 1) quatres villes 

Twentehof 158 06-05-2020 plaatsen overkapping OLO 5146843

Zoerbeemden 19 02-05-2020 plaatsen speeltoestel OLO 5138221

Hazenwinkel, Faassenhoek,  05-05-2020 oprichten woning, maken uitweg OLO 5068281

kavel HZ5 

Stiphout Zuid, kavel Z5 06-05-2020 oprichten woning  OLO 5145213

Hobbemalaan 15 07-05-2020 verbouwen garage naar carport en  OLO 5150005

  aanvraag kamerverhuur 

Bernoullistraat 7 08-05-2020 plaatsen poort en erfafscheiding  OLO 5143893

  (voorzijde)

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

Automotive Campus 30 07-05-2020 realisatie waterstofpark en  OLO 4943713

  l-cng station 

Schootense Dreef 3 05-05-2020 34 geothermische boringen OLO 5143253

Vuurvlinder 15 07-05-2020 realiseren van een gesloten  OLO 4986557

  bodemenergiesysteem

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

Azalealaan 51 03-03-2020 wijzigen uitweg van 4 naar 6 meter OLO 4335543

Azalealaan 64 12-03-2020 wijzigen reclame en plaatsen  OLO 5020751

  winkelwagenopvang en pick up point 

Leemkuilenweg 3 10-03-2020 maken uitweg OLO 5014379

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

 

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

Churchill-laan 52 30-04-2020 aanpassen noordgevel OLO 5110413

Ringdijk 4 30-04-2020 oprichten bedrijfshal OLO 4443493

Helmond-West Houtsdonk 01-05-2020 vellen van houtopstanden,  OLO 5013933

  verwijderen stobben en kappen 3 lindes 

Goedhartdonk 75 04-05-2020 oprichten woning OLO 4979219

Laan door de Veste 8 06-05-2020 verhuur kamers 2020-X0251

Burgemeester van  07-05-2020 herontwikkeling kantoorpand naar  OLO 4946415

Houtlaan 142 - 142A t/m 142F –  144  app. en studio’s 

1e Indumaweg 7 07-05-2020 verduurzamen bedrijfspand en  OLO 5118513

  aanbrengen entresol 

Damhertlaan 60 08-05-2020 oprichten woning OLO 5016099

Breitnerlaan 2 11-05-2020 oprichten garage/berging OLO 5037579

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

Molenven 1 diverse wijzigen t.b.v. balletschool OLO 5016567

Hortsedijk 52 kappen boom OLO 5047183

Raktweg 42 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 4936831

  (berkendonk festival)

• 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

Doekjes?
Niet in het riool, 
maar in de 
prullenbak. 

Vezeldoekjes, billendoekjes en 
vochtige doekjes veroorzaken 

verstoppingen in het riool. 



• 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 14 mei 2020

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.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening 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 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij 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 enzovoort. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Msahel, M.   22-07-1990

Sibih, M.  25-03-1989

De Greef, R.  06-01-1999

Mokonzi, E.  01-06-1978

Molnar, M  26-02-1972

Spang, M.Y.J.  31-08-1998

Azzarfane, N  23-08-1988

 

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening 

te plaatsen in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enzovoort.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Presierie, D.D.  26-07-2008

Roxs, R.A.R.J.A.J  19-12-2000

Deh, S.S.  05-11-1992

Stariczenkow, D.R.  07-02-1980

Zienswijzen

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, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee 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 tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Ontwerp-omgevingsvergunning van der Foelartstraat, Wolfstraat, 
Karel Raijmakersstraat en Heistraat 

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

te verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van het geldende 

bestemmingsplan “Binnenstad - Weverspoort” ten behoeve van het oprichten van 

17 appartementen, 3 parkwoningen en 5 seniorenwoningen gelegen aan: 

• van der Foelartstraat 21, 23 en 25; 

• Wolfstraat 93 en 95; 

• Karel Raijmakersstraat 2, 4 en 6; 

• Heistraat 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 11 en 11a. 

 

Ter inzage 

Het ontwerp van het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 

14 mei 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak 

maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Zienswijzen

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

ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Dienstverlening, 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 via 

telefoonnummer 14 04 92). 

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

De afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Helmond heeft verzocht 

om instemming met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd op de locatie 

Hoofdstraat 177-185 (vml.) te Helmond (locatiecode: AA079408174).

Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag van de 

uitgevoerde bodemsanering.

Inzage 

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 14 mei tot 25 juni 2020 in te zien bij cluster Milieu 

gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.

Bezwaar maken 

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 

25 juni). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

• een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen: 

 Ameidepark 628; Banckertstraat 30; Hadewychstraat 8; Heeklaan 105; Jan de Withof 8;  

 Malcushoeve 13; Tulpstraat 22; Van Graftstraat 67. 

• gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen: Paulus Potterlaan 48; 

 Schipholplein 3; Zuidende 162. 

Bezwaar maken 

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De 

termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan 

één dag na de datum van deze publicatie. Het bezwaarschrift kunt u sturen naar: gemeente 

Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 

tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. U kunt ook 

digitaal bezwaar maken via www.helmond.nl/bezwaar.  

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die 

een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, 

ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: De 

Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor 

het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven. 

Meer informatie 

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. M. de Graaf , tel. 0492-58 7585. 

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


