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Vuurwerkverbod tijdens aankomende
jaarwisseling

Gratis energiebespaarbox voor
huiseigenaren

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken
van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp en bij
de huisartsenposten. Daarom heeft het kabinet op 19 november besloten dat er
tijdens deze jaarwisseling geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden.

Heeft u een koopwoning in Helmond en wilt u energie besparen? Wij helpen
u graag! Zeker nu de temperatuur weer omlaag gaat en veel mensen nog
thuis werken. Energie besparen levert meer wooncomfort op, een lagere
energierekening én u helpt mee aan een beter klimaat. Vraag de gratis
energiebespaarbox aan via www.allelichtenopgroen.nl/actie.

Carbidschieten verboden
Carbidschieten is het gehele jaar verboden in Helmond, net zoals het in bezit
hebben en vervoeren hiervan in de openbare ruimte.
Overlast melden
Ondervindt u toch overlast doordat er vuurwerk wordt afgestoken? Meld dit dan.
Dat kan via de app Mobile Alert (van Intergraph Corporation). In de app geeft u
aan op welke locatie u vuurwerk hoort of ziet. U kunt ook foto’s of filmbeelden
toevoegen. Een melding doorgeven kan ook op www.helmond.nl. Liever anoniem
melden? Dan kunt u terecht bij Meld Misdaad Anoniem via
www.meldmisdaadanoniem.nl. Meer informatie over de maatregelen of het
melden van vuurwerkoverlast staat op www.helmond.nl/vuurwerk.
Ondersteuningsmogelijkheden ondernemers
Bent u vuurwerkverkoper en heeft u vanwege het vuurwerkverbod ondersteuning
nodig? Op www.rijksoverheid.nl/vuurwerk vindt u informatie over een passende
compensatie.

Grijs/Wapen:
Grijs/Helm: K
Grijs/Kroon: K

Landelijke RRE-regeling
Deze actie is mogelijk door de landelijke RRE-regeling (Regeling Reductie
Energiegebruik). Deze regeling vanuit de Rijksoverheid is gericht op eigenaren
van een koopwoning en loopt tot 31 december 2021. Samen met EnergieHuis
Slim Wonen doen we mee aan deze actie om particuliere woningeigenaren in
Helmond te helpen met het besparen van energie in hun woning. Dat kan al met
kleine maatregelen in huis. In de energiebespaarbox zitten handige spullen om
zelf meteen mee aan de slag te gaan: ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie, een
douchetimer en heel veel handige tips.
Voucher voor gratis energieadvies
Wilt u nog een stapje verder gaan? Dan kunt u gebruikmaken van de voucher voor
een gratis energieadvies door een onafhankelijke energiecoach van EnergieHuis
Slim Wonen. De voucher vindt u in de box. De energiecoach kijkt samen met u
naar mogelijkheden om in uw woning verder te besparen op de energierekening.

Doe mee met buurtpreventie
In Helmond zijn al 44 buurtpreventieteams en 140 buurtpreventie
WhatsAppgroepen. In de buurten waarin zij actief zijn zorgen zij samen met de
politie, gemeente en LEVgroep voor meer betrokkenheid, contact en veiligheid in
de wijk.
Ine van de Laar – van Vijfeijken is lid van buurtpreventieteam de Rodes en vertelt
wat zij allemaal doen met hun buurtpreventieteam: “Wat wij allemaal doen?
De jaarlijkse wijkschoonmaakactie, Burendag, de bloembak vooraan in de straat op
toerbeurt water geven en verzorgen, de poepzuiger regelen als het nodig is, nieuwe
bewoners persoonlijk verwelkomen met de nieuwsbrief, et cetera! Het is belangrijk
om oog en oor te hebben voor de medemens. Een praatje of een luisterend oor kan
zoveel doen, zoveel gedoe voorkomen. Je moet weten wat er leeft, middenin de
samenleving staan.”

Bekendmakingen
Rectificatie: verleende omgevingsvergunningen Mierloseweg 313 te
Helmond, Generaal Snijdersstraat 48 te Helmond en Margrietlaan 19G
Helmond
De aanvragen aan de Mierloseweg 313 te Helmond, Generaal Snijdersstraat 48 te Helmond
en Margrietlaan 19G Helmond op 28 oktober 2021 zijn gepubliceerd als verleende
omgevingsvergunning voor kamerbewoning. Dit is niet juist. De aanvragen zijn nog niet
inhoudelijk beoordeeld en er is nog geen besluit genomen op deze aanvragen.

Ook met uw buurt aan de slag met buurtpreventie of wilt u aanhaken bij het
team in uw wijk? Ga naar www.buurtpreventiehelmond.nl om aan te melden of
voor meer informatie.

• 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)

Helmond, 25 november 2021
Burgemeester en wethouders van Helmond

• 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

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Registratie vertrek met onbekende bestemming

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Kromme Haagdijk 62
12-11-2021 oprichten carport
6514537
Ruisvoornstraat 1 t/m 18
12-11-2021 renovatie woningen
6513563
Gerwenseweg 88
16-11-2021 aanpassen berging en wijzigen
6520171
		gevelmaterialisatie
Mierloseweg 32B-32C /
17-11-2021 wijzigen winkel in 3 appartementen
6525991
Oranjelaan 1
Prins Bernhardlaan 2
17-11-2021 maken uitweg
6525897
Lijn Helmond-Venlo 1
17-11-2021 maken uitweg lijn Helmond-Venlo
6525919
Groen Loper (Ruwe Berk)
17-11-2021 oprichten woning, maken uitweg
6312289
sectie L 3095
Baarsstraat 11
18-11-2021 maken uitweg
6526853
Weg naar Bakel 4
17-11-2021 herbouwen bedrijfswoning
5853319
Liverdonk, kavel L 99,
18-11-2021 oprichten woning, maken uitweg
6237411
sectie U 7923
Roodborststraat 8
17-11-2021 plaatsen dakkapel (voorgevel)
6525035
Liverdonk, Martinalidonk L 82 18-11-2021 oprichten woonhuis met garage en
		 maken uitweg
6353761
Christiaan Huygenslaan 10A 18-11-2021 strijdig gebruik (kamerverhuur)
6527883
Abendonk kavel L 74
19-11-2021 maken uitweg
6529823
(sectie U - 7923)
Venstraat 4
19-11-2021 plaatsen dakkapel
6528901

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
de Hoefkens 6J t/m 6N,
15-11-2021 uitbreiden bedrijfsverzamelgebouw, fase 4 6072771
6P, 6R, 6S, 6T, 6V, 6W
Lobbenhoeve 1
15-11-2021 oprichten woning, maken uitweg
6026915
Elbeplantsoen 59A t/m
16-11-2021 oprichten 20 woningen
6229677
59H, 59J t/m 59N, 59P, 59R, 59S, 59T, 59V, 59W, 59X
Martinalidonk 3
16-11-2021 oprichten woning, maken uitweg
6179665
De Hoefkens 2A
16-11-2021 maken uitweg 6 meter
2021-0067
Stepekolk-Oost 8
17-11-2021 verbouwen woning
6164751
		 (aanpassen constructie)
Dobbelerserf 3
17-11-2021 oprichten carport
6500625
Vleutendonk 3
18-11-2021 oprichten woning met uitweg
6270081

Geweigerde omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Kanaaldijk N.O.
18-11-2021 oprichten bedrijfsgebouw loads
6301945
Sectie E, nummer 1574		 self storage

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.
Naam en voorletter(s)		Geboortedatum		
Tafesh, S.
07-01-1986
Walsh, A.A.
01-06-1997
Quigley, M.A.
16-08-1997
Lin, Y.
02-01-1983
Redzepovic, S.
18-03-1961
Hafkamp, L.
21-06-1996
Niehot, F.H.M.
25-09-1972
Paulavicius, V.
13-05-1986
Zienswijzen indienen
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. Neem dan 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 melding Activiteitenbesluit (1)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader
van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Weyerweg 29 te Helmond, voor het
veranderen van een stal met een traditioneel stalsysteem naar een emissiearm stalsysteem
voor vleeskalkoenen en het plaatsen van een twee hout gestookte kachels.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken? Dan kunt u hiervoor een telefonische
afspraak maken met mevrouw A. Linnemans van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant via tel.
(088) 3690369.

Wet bodembescherming (Wbb) (1) - Gulden Aa nabij Janus Meulendijkspad,
Helmond
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Molenstraat 185

Datum indiening:
01-10-2021

Projectomschrijving:
maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
6412183

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

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Naam inrichting
Burgerme Helmond

Locatie
Markt 41

Omschrijving melding
Het oprichten van een snackbar

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.
Naam en voorletter(s)		Geboortedatum		
Rama, W.
30-10-1980
Suchodolski, R.Z.
14-06-1977

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

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat
zij op 12 november 2021 een melding heeft ontvangen van de afdeling IBOR van de gemeente
Helmond met locatiecode AA079409600. Het gaat om het saneren van de bodem dan wel
het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt
verminderd of verplaatst.

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat
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 ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor Elsenstraat met ingang van 26
november 2021 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit plan betreft de bouw van een nieuw en groter (zorg)complex (Savant Alphonsus). In totaal
worden maximaal 57 woningen en 170 zorgwoningen met bijbehorende maatschappelijke
voorzieningen, kantoorruimte en parkeergelegenheid met dit bestemmingsplan mogelijk
gemaakt. De huidige bebouwing in het plangebied (het huidige zorgcentrum) zal worden
gesloopt. De kapel blijft behouden.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP200178-1000. Wij adviseren u dit
ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch
graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar
14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Zienswijzen indienen
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 ’t Hout – Hoofdstraat – Pastoor
Elsenstraat. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen
naar 14 0492.

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

Uitgebreide procedure definitieve beschikking Wm/Wabo
Burgemeester en wethouders van Helmond maken, gelet op de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, bekend medewerking te verlenen op de aanvraag omgevingsvergunning
eerste fase voor Weijerweg 29 in Helmond. Het gaat om het verrichten van een andere
activiteit die van invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving (OBM milieu).
Inzage
De aanvraag, de beschikking besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26
november 2021 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 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. Heeft u vragen of
opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met A. Linnemans van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant via telefoonnummer (088) 369 0369.
Beroepschrift indienen
Gedurende zes weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd,
bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht voor belanghebbenden de mogelijkheid
een beroepschrift in te dienen bij de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch. Vermeld
hierbij het kenmerk HZ-WABO-2019-11189. Ook kan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Opmerking verdient dat
geen beroep meer kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij in het kader van eerder gevolgde voorbereidingsprocedure geen
zienswijze naar voren heeft gebracht.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Centrum III
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 28 september 2021 het bestemmingsplan
Centrum III gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Voor een overzicht
en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsvoorstel en
raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 26 november 2021 gedurende zes weken ter inzage.
Dit plan is voor een groot deel conserverend en volgt voor een deel het door de raad in 2017
en 2020 vastgestelde Centrumperspectief. Voor dit bestemmingsplan resulteert dat in de
volgende uitgangspunten:
• het verwezenlijken van een compacte kern;
• het bevorderen van een meer gevarieerde mix van wonen, horeca, cultuur, bedrijvigheid,
retail en dienstverlening;
• het versterken van de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de woonfunctie;
• in de straten buiten de compacte kern meer ruimte bieden voor nieuwe functies.
Inzage
U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP200083-2000. Wij adviseren u dit
ontwerpbestemmingsplan digitaal in te zien vanwege coronamaatregelen. Wanneer u toch
graag de papieren versie wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor bellen naar
14 0492. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroepschrift indienen
Tegen het besluit kan met ingang van 27 november 2021 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 burgemeester en wethouders in te dienen;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
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.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan
“Centrum III”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 14 juli 2021 hogere
waarden voor de geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 62 dB
ten gevolge van het Zuidende, maximaal 58 dB ten gevolge van de Watermolenwal en
maximaal 57 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse hebben vastgesteld ten behoeve van het
bestemmingsplan “Centrum III”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 26 november
2021 gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het
inzien van het papieren of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak
maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.
Beroepschrift indienen
Tegen het besluit kan met ingang van 27 november 021 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.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
bestemmingsplan “’t Hout – Hoofdstraat-Pastoor Elsenstraat”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten
behoeve van het bestemmingsplan “’t Hout – Hoofdstraat-Pastoor Elsenstraat”. Deze waarden
bedragen maximaal 63 dB ten gevolge van de Hoofdstraat, maximaal 56 dB ten gevolge van de
Houtse Parallelweg en 68 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen te realiseren woningen en zorgwoningen
in het bestemmingsplan “’t Hout – Hoofdstraat-Pastoor Elsenstraat””.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 26 november
2021 gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het inzien van het papieren of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw
afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.
Zienswijzen indienen
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 ’t Hout-Hoofdstraat-Pastoor Elsenstraat. Voor
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 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.

Burgemeester en wethouders van Helmond

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

25 november 2021

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.

• 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

