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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

Milieustraat te ver weg? Lever uw afval in bij 
het Grondstoffen Inleverpunt!
Maandag 1 november start in Helmond alweer de derde ronde van het 
Grondstoffen Inleverpunt (GRIP). Bij het GRIP kunnen inwoners verschillende 
afvalsoorten kwijt waarvoor zij anders naar de milieustraat zouden moeten. 
Het GRIP reist een week lang door de stad en staat elke dag op verschillende 
plekken in de buurt. Een bezoek aan het Grondstoffen Inleverpunt is gratis.

De derde ronde is de laatste van dit jaar. Uiteraard komt het GRIP ook in 2022 bij 
u in de wijk. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer precies. 
Houd hiervoor wijkblad De Loop in de gaten.

Grondstoffen Inleverpunt
Het lokale GRIP is bedoeld om inwoners van Helmond te helpen bij het scheiden 
van afval. Uit bewonersonderzoeken komt naar voren dat de afstand naar de 
milieustraat inwoners tegenhoudt om hun afval goed te scheiden. Vaak gaat het 
om kleine hoeveelheden afval die naar de milieustraat moeten. Door de afstand 
naar de milieustraat belanden deze in de restafvalcontainer of in een vuilniszak 
en dat is niet de bedoeling.

Een boodschappentas vol afvalsoorten
Bij het GRIP kunnen inwoners de volgende afvalsoorten kwijt:
• metalen;
• kleine hoeveelheden hout en steenpuin;
• lampen;
• piepschuim;
• batterijen en kleine accu’s (afval als cartridges, verf, lampenolie, afgewerkte 
 motorolie wordt niet geaccepteerd bij de GRIP-wagen)
• textiel;
• harde kunststoffen;
• frituurvet;
• elektrische apparaten;
• hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas 
 (bijvoorbeeld een kapotte spiegel)

Per huishouden mag maximaal één boodschappentas vol worden gebracht. 
Een bezoek aan het GRIP is gratis en alleen voor Helmondse particulieren. 
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van hun afvalstoffen.

Wanneer is het Grondstoffen Inleverpunt bij u in de buurt?
Het GRIP staat van maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november elke dag 
op verschillende plekken in de stad. U vindt het schema op www.helmond/GRIP 
en in de AfvalApp (www.DeAfvalApp.nl). Onder de tegel ‘Afval’ en daarna ‘GRIP’ 
vindt u meer informatie. DeAfvalApp is gratis te downloaden in de App Store of 
Google Play Store.

Start pilot met gevallen bladeren in de 
Binnenstad en Helmond-Noord
Dit najaar voeren we op diverse grasvelden in de Binnenstad en Helmond-Noord 
een proef uit: bladeren die op het gras zijn gevallen, laten we liggen. Deze 
bladeren verkruimelen we, zodat ze in de bodem opgenomen worden. De proef 
is goed voor de natuur, dieren en mensen.

Eind oktober 2021 starten we, samen met andere Peelgemeenten, met een proef 
om gevallen bladeren op grasvelden te versnipperen. Waar normaal het blad 
wordt afgevoerd, blijft het op deze plekken (in de Binnenstad en Helmond-Noord) 
nu liggen. Omdat het blad wordt verkruimeld zakt het in het gras. Zo wordt 
het snel in de bodem opgenomen. Dat is beter voor regenwormen en andere 
bodemdieren. De bodem kan hierdoor ook meer water vasthouden. Dat is beter 
voor het gras en de bomen. In 2020 heeft gemeente Rotterdam deze proef al 
uitgevoerd. De proef was daar erg succesvol. Als de proef in onze gemeente ook 
succesvol blijkt, gaan we het ter plekke versnipperen van bladeren de komende 
jaren op meer locaties toepassen.

Gevallen bladeren: een rijke bodemverbeteraar
Met deze proef gaan we de ecologische kringloop, die we met het opruimen van 
bladeren verstoren, zoveel mogelijk herstellen. Door bladeren te laten liggen en 
te hergebruiken, is er meer voeding aanwezig voor planten en dieren en blijft het 
groen langer leven. Het blad biedt ook schuilgelegenheid aan insecten. Bovendien 
maken we Helmond klimaatbestendig, omdat grasvelden en plantvakken met 
blad meer water kunnen opnemen en minder snel verdrogen. Ook kunnen de 
bodem en het groen met (extra) blad meer CO2 vasthouden.

Zelf aan de slag
U kunt zelf ook profiteren van de voordelen van gevallen blad. U kunt meedoen 
door de bladeren in uw tuin tussen de planten te laten liggen of de bladeren van 
het terras tussen de planten te vegen. 

Rent a Boa and a Cop Mierlo-Hout op 
2 november
Op 2 november van 09.30 tot 16.00 staan we met het project Rent a Boa and a 
Cop in Mierlo-Hout. Dit is een project waarbij inwoners direct invloed krijgen 
op de inzet van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) en de politie. Zij 
ontvangen u die dag graag in hun stand bij de Jumbo.

Geef uw melding door voor 2 november
U bepaalt waar de boa’s en politie op deze dag extra aandacht voor hebben in 
uw wijk door meldingen door te geven. Kan uw straat bijvoorbeeld wel wat extra 
toezicht gebruiken? Heeft u behoefte aan preventieadvies? Ziet u iets opvallends 
en wilt u daar aandacht voor vragen? Of rijden auto’s veel te hard door de straat? 
Geef uw melding voor 2 november door via www.helmond.nl/rent-a-boa. Hier 
staat ook meer informatie over de actie. 



Aanmelden collectieve aanvullende 
verzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. 
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de 
apotheek. Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering 
niet vergoedt? Maak dan gebruik van de gemeentelijke collectieve aanvullende 
verzekering (CAV). 

De gemeente biedt samen met zorgverzekeraar CZ een eigen collectieve 
aanvullende ziektekostenverzekering aan. Deze verzekering is speciaal voor 
mensen met een laag inkomen. U kunt zelf een keuze maken uit pakketten voor 
de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Weet u niet goed welk pakket 
het beste bij uw situatie past? Maak dan gebruik van de keuzehulp op 
www.gezondverzekerd.nl.

Overstappen
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. Bent u 
verzekerd bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks aanmelden van 
oktober tot 31 december. U kunt zo per 1 januari deelnemen.

Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? 
Meld u dan rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier 
aanmelden werkt het snelst. U kunt ook een schriftelijke aanvraag indienen. 
Vraag het aanvraagformulier dan op bij de afdeling Zorg en Ondersteuning van 
de gemeente via 14 0492 (optie 2).

Vragen of meer informatie 
Heeft u vragen over de verzekering, dan kunt terecht bij de CZ-winkel aan 
de Molenstraat 223, Helmond of bel 088 555 7777. Meer informatie over de 
collectieve aanvullende verzekering en de voorwaarden vindt u op
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl/cav.

Fair Trade & Global Goals markt 31 oktober
Op zondag 31 oktober vindt de Fair Trade & Global Goals markt plaats in het 
centrum van Helmond. Van 12.00 tot 17.00 uur is de markt geopend. Er zijn 
kramen gevuld met FairTrade en duurzame producten, organisaties die uitleggen 
hoe zij bijdragen aan de Global Goals en nog veel meer. Gemeente Helmond 
is erbij! We staan er met de energiekaravaan en een kraam over Operatie 
Steenbreek én we lanceren de subsidie op regentonnen.

Energiekaravaan 
Gemeente Helmond bouwt samen met onze inwoners aan een duurzame, 
innovatieve en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, 
werken en verblijven is. Om dit te bereiken, zetten we niet alleen in op het 
besparen van energie maar ook het gebruik van andere, meer duurzame, vormen 
van energie. De overgang van gas naar andere duurzame bronnen is daarin een 
belangrijk onderdeel. Kom langs bij de Energiekaravaan om meer informatie te 
krijgen over het besparen van energie en het gebruik van duurzame energie.

Operatie Steenbreek 
Tijdens NL Doet en Nationale Burendag worden inwoners ondersteund door 
hoveniers om tegels uit hun tuin te halen en planten ervoor in de plaats te zetten. 
Tegel eruit, plant erin! Zo creëren we meer groen in Helmond. Binnen vijf jaar 
komen alle wijken aan de beurt. Is uw wijk de volgende editie nog niet aan de 
beurt? Kom dan alvast uw tegels brengen. U krijgt tijdens deze dagen sowieso vijf 
planten. Houd de website van Alle lichten op groen (www.allelichtenopgroen.nl) 
in de gaten voor de wijken van de volgende edities.

Regentonnen
De gemeente gaat twee keer per jaar een regentonnenmaand organiseren. 
Als inwoner van Helmond krijgt u in die maanden € 30,- korting op de aankoop 
van een regenton. De eerstvolgende actie loopt van 1 tot en met 30 november. 
Meer weten? Kom dan naar onze stand op zondag 31 oktober!

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 2 november, 
16 november en 30 november. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaand aan de 
welstandsvergadering te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Of mail naar gemeente@helmond.nl. Dan ontvangt u de agenda van de 
welstandsvergadering in uw mailbox.

Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt dit doorgeven via 14 0492 of 
via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
 

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. 

Naam en voorletter(s)                   Geboortedatum 

Belkadi, D. 29-05-1966

Luijs, J.H.S. 15-10-1994

Rama, W. 30-10-1980

Suchodolski, R.Z. 14-06-1977

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 wil 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. 

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  

Broek van den, R.M. 08-12-1996

Zmudowska, A.M. 23-05-2000

Gähler, J.J.M. 21-05-1999

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

Veestraat 35 15-10-2021 verbouw 2 winkels met bovenwoning 6446317

  naar 1 winkel met 4 appartementen 

Kruipheide 27 19-10-2021 aanvraag overkapping 6452321

Molenstraat 169-171 20-10-2021 legaliseren woonstudio’s 6456739

Liverdonk, kavel L74 20-10-2021 oprichten woning 6456463

Zandstraat 104 21-10-2021 plaatsen erker 6460925

David Teniersstraat 16 20-10-2021 vervangen houten kozijnen door  6454847

  kunststof 

Liverdonk, kavel 97 22-10-2021 oprichten woning, maken uitweg 6275177

Automotive Campus,  22-10-2021 oprichten kantoor en hal voor 5825677

Sectie T 7547  startup ELEO 

• 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

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)

• 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

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

Kanaaldijk NO t.h.v.  18-10-2021 kappen 2 bomen  6397901

Oranjekade  

Dr. Knippenberghof 62 18-10-2021 oprichten dakkapel (achterzijde) 6383947

Mierloseweg 313 19-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6395845

  (kamerbewoning) 

Generaal Snijdersstraat 48 21-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6417275

  (kamerbewoning) 

Boerhaavelaan 5 21-10-2021 plaatsen overkapping 6440465

Kluisstraat 1, 3, 3A t/m 3E,  24-10-2021 transformatie van winkelruimte naar 6261057

5 en 5A  1 winkel en 8 appartementen 

Margrietlaan 19G 25-10-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6420609

  (kamerbewoning) 

Ganzewinkel 2              19-10-2021    oprichten woning, maken uitweg            6280003

 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.:

Peeleik 7 - Brouwhuis e.o. 20-10-2021     optocht Brouwhuis (28-2-2022) 2021-00755

Piet Blomplein 21-10-2021     reizende tentoonstelling  2021-00759

  ‘In twee Werelden | Molukkers in Nederland’ 

  (van 4-11 t/m 1-12-2021) 

Raktweg 25 -  22-09-2021     Helmcross 2021 2021-00667

(Noord Berkendonk)  (28-12 t/m 30-12-2021) 

Watermolenwal 11 -  21-10-2021     plaatsen carnavalstent optocht 2021-00763

thv Watermolenwal nr. 11   (27-2-2022) 

Havenplein 22-10-2021     NPO Radio 2 Top 2000 Stemweek  2021-00765

  (2-12-2021) 
 

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 drank- en horecavergunningen (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Cafetaria Haptaria Piet Heinstraat 46 exploitatievergunning 50731161/

20-10-2021

Eethuis De Griek Bakelsedijk 2 Alcoholwetvergunning 50741338/

20-10-2021

Meer informatie 

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

via telefoonnummer 06-18591000 of via gemeente@helmond.nl.

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

Bruhezerweg 27 11-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan  6364581

  (kamerbewoning) 

Astronautenlaan 180 14-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingplan  6368173

  (kamerbewoning)  

Hoofdstraat 115B 21-09-2021 kamerverhuur bestaand pand  6382041

Mercuriuslaan 74 27-09-2021 verzoek ontheffing bestemmingsplan  6399447

  (kamerbewoning)  

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

Ontwerp-omgevingsvergunning Kaldersedijk 3B  
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, voornemens te zijn medewerking 

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

bestemmingsplan “Brandevoort – Kaldersedijk 3” ten behoeve van het realiseren van een 

woning op locatie Kaldersedijk 3B. 

Ter inzage

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

28 oktober 2021 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 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 maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen, 

Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge 

zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt bij Afdeling Ondernemen & Ontwikkelen,Team 

Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via telefoonnummer 14 0492).

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

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

 Ameidepark 212, Adelaarsplein 57, Ameidewal 401, Anna van Eekerenstraat 4, 

 Azalealaan 159, Beukehoutstraat 31, Broekwal 15, Ferdinand Bolstraat 25, 

 Gulperplantsoen 5, Hunzestraat 7, Jan Stevensstraat 14, Kasteel Traverse  115, 

 Pieter de Hooghstraat 37, Ridderstraat 36, Rubensstraat 11, Heiakker 28.

• gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

 Scheerderhof 38, Welschapsplein 7, Wolfstraat 133.

Bezwaar maken

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van 

het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders, 

afdeling Bestuurs- en Ju-ridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

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

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

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

aanvragen. Dit ver-zoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector be-stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk ver-zoek 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 besluit 2116 en 2117 kunt u 

contact opnemen met dhr. R. van der Kuijlen. U kunt bellen naar 14 0492.

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 op 15 oktober 2021 een melding heeft ontvangen van Blue Skies One B.V. betreffende de 

wijziging van het bodemsaneringsplan. Het betreft de locatie Grasbeemd 1 met locatiecode 

AA079401972.

Omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders van Helmond maken gelet op de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, Besluit omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht bekend, 

medewerking te verlenen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken 

van het geldende bestemmingsplan “Stiphout” ten behoeve van het bouwen van een 

woonzorgcomplex met 18 zorgkamers en een appartementencomplex met 12 studio’s op 

van der Weidenstraat 9, 9A t/m 9H, 9J t/m 9N, 9P, 9R t/m 9T, 11, 11A t/m 11H, 11J t/m 11L.
 

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 oktober 2021 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.  
 

Beroep en voorlopige voorziening 

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. 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. 

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 28 oktober 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.


