
Opening Burgemeester Geukerspark live te volgen 
op Facebook

Eindelijk is het zover: het Burgemeester Geukerspark is klaar. In een jaar tijd 
is het park getransformeerd van een groen grasveld naar een echt stadspark 
met duizenden planten en diverse boomsoorten en waar De Aa weer zichtbaar 
stroomt. In verband met de coronacrisis vindt de openingshandeling digitaal 
plaats. Op dinsdag 9 juni kan iedereen vanaf 19:00 uur via de Facebookpagina 
van gemeente Helmond live een kijkje nemen bij de openingshandeling.

Wethouder Erik de Vries en Gerrit Kamp van aannemer Mourik Groot Ammers 
zullen de openingshandeling verzorgen en samen aan u het park laten zien. 
Bent u erbij? Vanaf woensdag 10 juni is iedereen welkom in het park. Houd dan 
wel rekening met de geldende RIVM-richtlijnen. Vermijd drukte en houd 
1,5 meter afstand.

V

Subsidie voor jouw Global Goals project?

Organiseert u een project in het kader van Global Goals in Helmond? Dan komt 
u misschien in aanmerking voor de subsidieregeling van gemeente Helmond. 
U kunt tot 1 oktober 2020 een aanvraag indienen. Meer informatie over deze 
subsidie vindt u op www.helmond.nl/global-goals.  

Waarom Global Goals?
De Global Goals zijn 17 wereldwijde doelen op het gebied van duurzame 
ontwikkeling. In 2030 moeten belangrijke stappen zijn gezet naar een eerlijkere 
verdeling van welvaart en welzijn, en naar een schonere, gezondere en veiligere 
wereld voor iedereen. Op de website www.sdgnederland.nl vindt u veel 
informatie over de 17 doelen, over activiteiten die er in Nederland georganiseerd 
worden en over de manier waarop u hier zelf een steentje aan kunt bijdragen.

Subsidie Global Goals Helmond
De Verenigde Naties roepen gemeenten op om zelf, lokaal, te zorgen voor een 
duurzaamheidsagenda die bijdraagt aan het behalen van de Global Goals. Ook de 
gemeente Helmond vindt dit belangrijk. Het uitvoeren van projecten in dit kader 
doet de gemeente niet helemaal zelf. Integendeel: er zijn heel veel initiatieven in 
Helmond die de gemeente graag ondersteunt. Projecten die bijdragen aan één 
van de Global Goals doelen kunnen daarom een subsidie aanvragen. 
Bent u benieuwd naar de voorwaarden of wilt u meer informatie? Kijk dan op 
www.helmond.nl/Global-Goals. 

GePast Parkeren is veilig parkeren in Helmond 

GePast Parkeren is dé manier om snel, makkelijk, veilig en hygiënisch te parkeren. 
Met GePast Parkeren kunt u, bij de aangesloten parkeergarages, zonder te 
stoppen in- en uitrijden op basis van kentekenherkenning. Met GePast Parkeren 
betaalt u per minuut zowel voor parkeren op straat als in de parkeergarage.
De betaling gaat maandelijks achteraf via automatische incasso. Kortom, allerlei 
voordelen die in deze corona-tijd extra welkom zijn. Op die manier is GePast 
Parkeren ook Veilig Parkeren. De diverse contactmomenten die u normaal bij 
parkeren hebt, zoals het trekken van een parkeerticket, het betalen bij de kassa of 
de automaat en het opnieuw aanbieden van het ticket bij het uitrijden, behoren 
hiermee tot de verleden tijd. 

Voordelen van GePast Parkeren
Na aanmelding maakt u landelijk gebruik van parkeren op straat en in de garage. 
U parkeert eenvoudig en voordelig met uw pas, smartphone (Stadsparkeren app) 
of door te bellen of sms’en. Daarnaast kunt u gebruik maken van kortingen voor 
verschillende parkeergarages in Helmond. 
Kijk voor meer informatie op www.parkerenhelmond.nl/voordelen.  

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

parkerenhelmond.nl

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



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

Kwartelstraat 18 vergroten woning met aanbouw OLO 5168747

Karpaten 47 plaatsen dakkapel OLO 5154035

Westerzandweide 2 oprichten berging OLO 4941601

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

Luitvoort 5 25-05-2020  verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 5179239

  i.v.m. beroep aan huis 

Twentehof 158 25-05-2020  plaatsen overkapping OLO 5146843

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Drenthehof 67 28-05-2020 plaatsen overkapping OLO 5113477

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  

Stariczenkow, D.R.  07-02-1980

Politowicz, M.   02-02-1986

Struijk, N.   19-09-1980

Singh, M.   06-12-1993

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  

Purmalis, K.  17-05-1987

Rutjens, C.A.M.  10-09-1984

Rutjens, J.L.  02-07-2011

Rutjens, L.E.  05-01-2017

Kanu, J.   01-03-1995

Hayle, Y.H.M.  10-04-1997

Beliën, J.F.M.  30-07-1949

Zielinska, K.  13-09-1995

Yuruk, R.  15-11-1969

Pieprzyk, B.T.   25-11-1980

Predescu, G.  04-05-1989

Iorfida, M.   23-03-1989

Van der Aa, F.E.   09-05-1981

Smulders, C.M.F.J.   11-11-1969

Olszacka, A.M.  05-03-1988

van der Vorst, C.J.M.  30-07-1965

Bialik, J.E.   19-08-1983

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. 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

VM Boringen                    Schootense Dreef 33 Het realiseren van een gesloten 

bodemenergiesysteem.

• 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

Live webcast: is wonen met een auto voor de deur 
verleden tijd? 

De wereld van mobiliteit verandert enorm. Nu reizen we nog van A naar B met 
onze eigen auto. Straks rijden we in elektrische deelauto’s, -fietsen, – scooters 
en zelfrijdende minibussen. Ook wordt in Helmond gewerkt aan moderne 
technieken om het vervoer veiliger, vlotter en schoner te maken. Bijvoorbeeld 
reisinformatiediensten en auto’s die met elkaar kunnen communiceren. Of auto’s 
die zelf remmen en de snelheid aanpassen. In de slimme wijk Brainport Smart 
District wordt samen met de toekomstige bewoners gewerkt aan een nieuwe 
mobiliteitswereld. Een wereld waarin een eigen auto voor de deur mogelijk 
verleden tijd is. Naast veranderende manieren van mobiliteit, wordt gewerkt aan 
ingrijpende veranderingen in de verkeerssituatie in Helmond. Dit is noodzakelijk, 
want anders loopt over een paar jaar het verkeer in Helmond helemaal vast. 
Tijdens een live webcast wordt u meegenomen in de wereld van slimme 
mobiliteit in Helmond. U kunt live via WhatsApp vragen stellen. 

Wat: live webcast Slimme Mobiliteit Helmond 
Wanneer: woensdag 10 juni van 19.30 – 20.30 uur
Waar: online via het YouTube en Facebook kanaal van gemeente Helmond

Bekendmakingen
 

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

Churchill-laan 52 25-05-2020 aanpassen noordhal OLO 5189783

Hazenwinkel,  22-05-2020 oprichten woning (tweekapper)  OLO 4960487

sectie U nr. 7715  en maken uitweg 

Kloosterstraat 60 25-05-2020 afwijken gebruik pand OLO 5171963

Coendersberglaan 48 22-05-2020 vergroten woning OLO 5182695

Broekwal 99 21-05-2020 interne verbouwing OLO 5184423

Brand BR 89, Juttenbeemden 24-05-2020 oprichten 2 woningen (tweekapper) OLO 5188951

Mierloseweg 28 22-05-2020 oprichten dakterras OLO 5185743

van Leeuwenhoeklaan 27 25-05-2020 maken uitweg OLO 5189597

Bosbes 24 25-05-2020 vergroten woning met overkapping OLO 5192507

Hazenwinkel  26-05-2020 oprichten woning en aanleggen OLO 5035449

kadastraal U 7655  uitweg 

Torenstraat 1 26-05-2020 veranderen bestaande uitwegen OLO 5195521

Stiphout,  26-05-2020 maken uitweg OLO 5195361

kadastraal sectie B - nr. 4372 

Vossenbeemd 11 27-05-2020 oprichten kantoor OLO 5197527

  (wijziging inwendig)

Heithoeve 6 27-05-2020 vergroten woning met overkapping OLO 5199529

Wildenborchlaan 68 28-05-2020 vergroten woning OLO 5199937

Velhorstweide 30 28-05-2020 plaatsen airco (voorgevel) OLO 5200647

Meijerijhof 27 12-05-2020 oprichten berging OLO 5159689

Noord Koninginnewal 15 29-05-2020 wijzigen pand OLO 5199859

Hollandhof 82 28-05-2020 kamerverhuur OLO 5202639

Kromme Steenweg 31 29-05-2020 wijzigen bovenwoning OLO 5203603

Tivoli 12 29-05-2020 renovatie en aanbouw woning OLO 5202590

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

Laathoeve 46 22-05-2020 realiseren van een gesloten  OLO 5185523

  bodemenergiesysteem 

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

Adriana van den  25-05-2020 oprichten woning OLO 5063683

Dyckestraat 8 

Marshallstraat 1 27-05-2020 ingebruikname zuidhal OLO 5115097

Noord Koninginnewal 7 27-05-2020 plaatsen reclame OLO 5102303

Torenstraat 46 t/m 104 even 28-05-2020 oprichten 30 appartementen OLO 4878481

Helmondselaan 50 29-05-2020 plaatsen dakkapel OLO 5037071

Markeschoor 1 29-05-2020 plaatsen tijdelijk gebouw  OLO 4695693

  t.b.v. sportdoeleinden (legalisatie) 

Lindehof 34 29-05-2020 plaatsen dakkapel voorzijde woning OLO 5035023

Sleedoorn 52 02-06-2020 plaatsen erfafscheiding OLO 5109923

Twickeldreef 3 02-06-2020 vergroten woning OLO 5124933

Gasthuisstraat 70 02-06-2020 vervangen dak OLO 5188639

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

Kortenaerstraat 31-41 07-04-2020 verbouwen van 1 winkel met 3 OLO 5076651

   bovenwoningen naar 10 appartementen 

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



• 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 4 juni 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.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Wilhelminalaan (VKB 2015)

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 met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

dient verstuurd te worden aan de 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. Het inzien van de besluiten kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Ook zijn verkeersbesluiten 

in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met dhr. H. Raijmakers, tel. 14 0492.

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

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

VM Boringen, Schootense Dreef 33 te Helmond. Het betreft een omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem,

OLO-nummer 5157019.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 juni 2020 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 een afspraak maken via telefoonnummer 

088-3690369.

Bezwaar maken en voorlopige voorziening 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (29 mei 2020) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. 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 in werking met ingang van de dag na 

verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een 

verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat 

er een beslissing is genomen over het verzoek. 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 wijzigingsplan 
“Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 22 april 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 50 dB ten 

gevolge van de Brandevoortse Dreef hebben vastgesteld ten behoeve van het wijzigingsplan 

“Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 5 juni 2020 

gedurende zes weken (t/m 16 juli 2020]) 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 8 juni 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. 

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

CAN-PACK Netherlands B.V. voor het veranderen van een inrichting voor het produceren van 

metalen drinkverpakkingen aan de Maisdijk 9 in Helmond. Het betreft het realiseren van een 

derde productielijn in een reeds bestaand bedrijfsgebouw. De aanvraag is ingekomen onder 

OLO-nummer 4437189.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

5 juni 2020 tot en met 16 juli 2020 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. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690278).

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

’t Hout – Hoek Hoofdstraat – St. Antoniusweg. Dit plan maakt de bouw van twee vrijstaande 

woningen mogelijk en ook de omzetting van een bedrijfswoning naar burgerwoning. 

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid 

wordt geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter 

inzage ligt. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad De Loop en op 

www.helmond.nl. U kunt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid stellen advies uit te 

brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Vastgesteld wijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat zij op grond van artikel 3.9a 

van de Wet ruimtelijke ordening op 19 mei 2020 het wijzigingsplan Brandevoort Oost – 

Schutsboom naast 8 hebben vastgesteld. Het plan maakt de bouw van een vrijstaande woning 

mogelijk.

Inzage 

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 5 juni 2020 zes weken ter inzage. 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen.  

Identificatiecode NL.IMRO.0794.2100WP190048-2000. 

De versie op www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Beroep

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van 8 juni 2020 gedurende zes weken 

schriftelijk beroep worden ingesteld door

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij het college hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij het college 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 wijzigingsplan 

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. 

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.


