
Hoe ziet u de toekomst van Helmond? 
Vul de enquête in

Iedereen moet prettig kunnen wonen, werken en recreëren in Helmond. Daarom 
werkt Helmond aan een omgevingsvisie. Daarin worden belangrijke keuzes voor 
de toekomst van de stad vastgelegd. Zoals keuzes op het gebied van wonen, 
het opwekken van energie, kwaliteit van de lucht, gezondheid en veiligheid. 

Hoe ziet u de toekomst van Helmond voor u?
Laat het de gemeente weten en vul de enquête in. De enquête vindt u op 
www.helmond.nl/vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Wilt u meer achtergrondinformatie? 
Kijk dan op www.helmond.nl/omgevingswet.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kortgeleden heeft iedere inwoner de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 
ontvangen. Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen? Vraag dan 
kwijtschelding aan bij de gemeente.

Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u of kwijtschelding of een 
betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt 
krijgen bij het invullen van uw formulieren. U kunt de gemeente natuurlijk ook 
bellen via 14 0492.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 18 februari 2020 en 
3 maart 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande 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 bijwonen dan kunt u dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl. 

Raadsvergadering
11 februari 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 11 februari aanstaande in de 
raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.  

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

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Wijkontwikkelingsprogramma Helmond Oost
• Uitvoering bestuursopdracht GGD en 1e begrotingswijziging 2020 GGD

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

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

< 20%

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

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. 

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.

Het vochtpercentage mag 

maximaal 20% zijn.

Gebruik onbehandeld 

en ongeverfd hout.

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

Steek het hout van bovenaf aan met 

aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende luchttoevoer. 

Laat het hout niet smeulen.

Laat uw kachel minstens 

één keer per jaar vegen 

door een erkend vakman. 

Beperk het risico op een 

schoorsteenbrand.

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

Bekendmakingen

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

Volderhof 96 25-01-2020 bouwen carport OLO 4898041

Tamboerijnstraat 108 25-01-2020 vergroten zolder OLO 4909135

Herselsestraat 21 25-01-2020 verplaatsen gevelreclame OLO 4909141

Steenweg 32B 23-01-2020 splitsen appartement OLO 4903437

Raktweg 19 - Berkendonk 23-01-2020 aanvraag ontheffing  OLO 4904775

  bestemmingsplan tbv foutdoor festival 

Havenweg 8 22-01-2020 plaatsen tijdelijke  OLO 4902909

  terrasoverkappingen 

U.N.O.-weg 7 29-01-2020 vergroten woning OLO 4808751

Kromme Haagdijk 23 29-01-2020 plaatsen raamkozijn OLO 4917863

Veestraat 32 28-01-2020 verbouwen winkelpand OLO 4914651

tegenover Nierslaan 40 29-01-2020 kappen 1 boom OLO 4918079

tegenover  29-01-2020 kappen 1 boom OLO 4918029

Zuid Koninginnewal 11 

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

Rijnlaan 45 28-01-2020 oprichten carport OLO 4876375

Ermgardhoek 23 -  28-01-2020 maken uitweg OLO 4866117

Brandevoort, Hazenwinkel, kavel HZ32 

Panovenweg 33 29-01-2020 vestigen zorgatelier OLO 4795205

Spaanseweg 9 29-01-2020 verbouwing woning OLO 4656045

Gasthuisstraat 49 30-01-2020 ontheffing bestemmingsplan 

  (aanvraag  carport) OLO 4868533

Prof. Dondersstraat 41 30-01-2020 interne constructieve wijziging OLO 4897061

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter      Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Slegersstraat 2A         28-01-2020                           aanvraag brandveilig gebruiken        OLO 4586269 

Beroepschrift 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen 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 meer  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.

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

thv Nieuwe Sluis 9  05-12-2019 plaatsen damwand en dempen  OLO 4819143

  aftakking 

Noord Koninginnewal 28 07-12-2019 vestigen homecomputermuseum OLO 4821665

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

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

Icarusstraat 35 27-01-2020     Team Holzken Kickboksgala  2020-00133

  (7 en 8 november 2020) 

Icarusstraat 35 27-01-2020     Team Holzken Kickboksgala  2020-00131

  (6 en 7 juni 2020) 

Ruwe Putten/  28-01-2020     Regionale Scouting Wedstrijden 2020-00163

De Zandbergen  Eindhoven (8 t/m 10 mei 2020) 

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.

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

Cacaokade 1 31-01-2020    Franse Markt 2020 (21 mei 2020) 2019-02987

Parkeerterrein Foodcampus, 31-01-2020    Snuffelmarkt De Oliemolen 2020-00029

Katoen- en Batikstraat  (28 juni 2020) 
 

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Eethuis Sahin-Lana Molenstraat 182     exploitatievergunning 34187931/

29-1-2020

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer (0492) 58 7627 of gemeente@helmond.nl. Tegen verleende vergunningen 

kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken. De termijn gaat lopen de dag nadat het besluit is 

verzonden aan de aanvrager (zie datum verzending).  

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
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 

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 enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Datum vertrek  

Felsö, I  26-11-1973

Major Hadish Abraha  01-07-1995

Willems, D  31-10-1986

Abramowicz, N.  10-11-2015

Jacobs, T.  03-10-1990

Piedra Blanco, S.  21-08-1996

Gonzalez Sevilla, N.  15-11-1999

Fernandez Torrubia, A.  07-12-1998
 

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving 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 enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Datum vertrek  

Macko, A.  12-04-1996

Kobiela, W.  09-01-1992

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. 

Kennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument  
Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft besloten Molenstraat 

195 (voormalige Paterskerk) en Molenstraat 195 A t/m H, 195 K t/m N, Zuidende 2 t/m 16, 

Paterslaan 1 t/m 25 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit complex is een overblijfsel 

van het vroegere kloostercomplex van Paters Kapucijnen. Het is van belang vanwege de 

cultuurhistorische waarden, de situationele- en ensemblewaarden en de herkenbaarheid van 

de historie. Het vormt met de naastgelegen monumentale school een bijzonder karakteristiek 

monumentaal en stedenbouwkundig ensemble in de Molenstraat.

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

Geldropse Ventweg 20 vergroten woning met veranda OLO 4890629

Jadestraat 3-5 realiseren gezamenlijke carport OLO 4811265

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



• 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 6 februari 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.

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

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeeltelijk hebben 

ingetrokken van:

EG Retail (Netherlands) B.V. voor het in werking hebben van een tankstation aan de 

Engelseweg 200B in Helmond. De intrekking betreft de opslag en verkoop van LPG.

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

is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

Inzage 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 7 februari 

2020 tot en met 19 maart 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 (088-3690455) een afspraak maken.

Beroepschrift en voorlopige voorziening 

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift kunt u 

sturen naar 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 om voorlopige 

voorziening. Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd indien spoed dit vereist. Een 

verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:

Adonislaan 3, Ameidepark 410, Ameidepark 606, Ameidepark 1015, Ameidepark 1104, 

Ameidepark 1312, Ameidewal 4A, Bakelsedijk 39, Baroniehof 180, Beukehoutstraat 66, 

Busserbeemden 9, Demerstraat 16, Deurneseweg 117A, Dirck Boutstraat 28, Dommelstraat 

40, Elzas 501, Elzehoutstraat 54, Erasmuslaan 17, Fokkerlaan 56, Fokkerlaan 152, Generaal 

Snijderstraat 4, Groenstraat 218, Guljéstraat 12, Harz 3, Heeklaan 109, Hobbemalaan 27, 

Hoornstraat 6, Isidoor Opsomerstraat 2, Jan Stevensstraat 8, Jan Stevensstraat 48, 

Jan Tooropstraat 30, Kievitstraat 46, Kloosterweide 17, Malcushoeve 1, Merelstraat 10, 

Mgr. Swinkelsstraat 22, Montgomeryplein 31, Nemerlaerhof 96, Nieuwveld 118, Oude Huys 

51, Parmentierstraat 9, Pastoor Elsenstraat 106A, Pastoor van Massenhovenstraat 20, Pastoor 

Verbraeckenstraat 14, Paulus Potterlaan 48, Peelhof 49, Pieter de Hooghstraat 39, Plesmanlaan 

109, Reuselplantsoen 3, Rooseindsestraat 105, Rubensstraat 17, Scheerderhof 3, Schipholplein 

10, Strobolhoeve 11, Strobolhoeve 17, Strobolhoeve 21, Tulpstraat 26, Venuslaan 98, Wethouder 

van Wellaan 134, Wolfstraat 121, Wolfstraat 133, Zonnehofstraat 18, Zoutmanstraat 24, 

Zuidende 162.

Gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

Betuwehof 35, Biesbosch 30, Carillonstraat 32, EH Begemanstraat 7, Erasmuslaan 39, 

Flevolandhof 8, Gooisehof 161, Hobbemalaan 45, Jan Agtenstraat 2, Jan Stevensstraat 53, 

Kloosterweide 17, Kruisbekstraat 26, Kuijperstraat 32A, Melis Stokelaan 18, Mgr. Swinkelsstraat 

18, Mierloseweg 311, Montgolfiersstraat 24, Nachtegaallaan 131, Oudartstraat 47, Pastoor 

Elsenstraat 4F, Pastoor van Leeuwenstraat 54, Pastoor Vissersstraat 19, Prins Clausplein 3, 

Rijnlaan 272, Rijnmondhof 10, Steenweg 51, Suurhoffstraat 54, Suurhoffstraat 66, Theo 

Driessenhof 13, Thorbeckestraat 36, Van Linschotenstraat 6, Van Weerden Poelmanstraat 112, 

Witte de Withstraat 42, Wolfstraat 66B, Zwaardvisstraat 4.

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 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 het bezwaar ook digitaal indienen via www.helmond.nl. 

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. 0492-587585.

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• een parkeerplaats op het parkeerterrein aan de Advocaat Botsplein aan te wijzen als 

 algemene gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen van het bord model E06 van 

 Bijlage 1 van het RVV 1990;

• de aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats van de bestaande parkeerplaats in te trekken.

• aan de Havenweg een taxistandplaats te realiseren. 

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 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. 

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. E. de Haan, tel. 14 0492.

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Enexis B.V. heeft een verzoek ingediend om in te stemmen met het evaluatieverslag van de 

uitgevoerde bodemsanering (tijdelijke uitplaatsing grond) op de locatie Dortmunderkade 2-32 

te Helmond (locatiecode: AA079400021).

Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het ingediende evaluatieverslag.

De beschikking is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. De beschikking en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 6 februari tot 19 maart 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 76 30.

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

19 maart). 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. Tevens kan een verzoek tot het 

treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA  Den Haag.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Schneider Electric Logistic                   Maisdijk 6  Wijziging gebruik hal 1

Centre B.V. 

Accu Centrale Brabant                    Breedijk 7A De verhuizing van een groothandel in accu’s

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.


