
Bekendmakingen

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

David Teniersstraat 12 31-10-2022 kamerbewoning 7360575

Goorwal 5A 31-10-2022 oprichten carport 7334043

Rivierensingel thv 715 en 719 31-10-2022 kappen 2 bomen 7362517

James Ensorlaan en  31-10-2022 kappen 2 bomen 7362603

Haringvlietpad 

Eechofstraat 25 31-10-2022 vervangen erfafscheiding en poort 7362111

Berlaer kavel 38 Sectie L,  01-11-2022 oprichten woning 7364463

nummer 3129 

Schollaan 10 02-11-2022 vergroten woning 7368195

Grasbeemd 1 02-11-2022 plaatsen geluidsscherm 7343827

Sportpark de Braak 7 03-11-2022 plaatsen douche-/omkleedunits 7370959

Planetenbuurt 03-11-2022 Renovatie type A, B en C woningen  7372091

Perceel 3198 sectie I  03-11-2022 plaatsen telefooncentralegebouw 7373439

(achter bestaande KPN centrale Watermolenwal 15) 

Burgemeester van  04-11-2022 kamerbewoning 7366057

Houtlaan 183 

Merelstraat 9 04-11-2022 kamerbewoning 7374303

Geldropse Ventweg 2 05-11-2022 tijdelijke bewoning bijgebouw 7376905

Geldropse Ventweg 2 05-11-2022 plaatsen zwembad 7376915

Fon Groffenplein 30 05-11-2022 plaatsen woonwagen 7376961

Kerkstraat Zuid 19 06-11-2022 wijzigen gebruik pand, plaatsen reclame 7359491

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

Stationsplein 1 02-11-2022 plaatsen digitale reclamedragers 7322625

Maisdijk 7 14-10-2022 vergroten bedrijfspand 7142093

Hortensialaan 103 27-10-2022 verwijderen achtergevel 7251905

Schootense Loop 6 24-10-2022 wijzigen gevel 7092703

Vaarleseweg/ 04-11-2022 aanleggen fietspad 7318337

Collse Hoefdijk 

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:

Kasteelplein 1 -  31-10-2022 Prinsbekendmaking prins Briek L   2022-X3317

Steenweg, Kanaaldijk NW, Havenbrug,   14 januari 2023

Kasteellaan, Kasteelplein   

Havenweg 18 03-11-2022 Biereliers feest 11 november 2022  2022-X3358
  

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de 

voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige 

voorziening te treffen.

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Hoogeindsestraat 24 30-10-2022 Jubileumreceptie Carnavalsvereniging   2022-X3405

  de Olietrappers, 5 februari 2023 

Steenweg 1 -  31-10-2022 Carnaval Helmond 2023 Keiebijters,  2022-X3407

Centrumgebied Helmond  17 t/m 22 februari 2023  

Houtsestraat 64 04-11-2022 Carnaval 2023 C.V. ‘t Barrierke,  2022-X3479

   11 t/m 21 februari 2023  

Markesingel 2 06-11-2022 Smile per Mille, 17 september 2023  2022-X3486

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.

Energie besparen? 
Bezoek de themabijeenkomsten van het 
Energiehuis Slim Wonen
Bent u een huiseigenaar of huurder en wilt u slimmer met uw energie omgaan? 
Ga dan naar het Energiehuis Slim Wonen. Het Energiehuis Slim Wonen is het 
loket van de gemeente Helmond en zeven andere Peelgemeenten over alles 
wat met energie te maken heeft. Zij organiseren iedere maand interessante 
themabijeenkomsten. Over bijvoorbeeld isoleren of zonnepanelen. 
De bijeenkomsten zijn gratis. Wel graag even aanmelden. 

Bent u op zoek naar informatie over bijvoorbeeld het gebruik van een 
warmtepomp of zonnepanelen? Beide onderwerpen komen deze maand aan bod 
tijdens de themabijeenkomsten.

Themabijeenkomsten november
In november zijn er maar liefst vier themabijeenkomsten. De volgende 
onderwerpen staan op de agenda:
• maandag 7 november, van 19.30 tot 22.00 uur: Warmtepomp;
• maandag 14 november, 19.30 uur: Workshop ‘Maak je eigen verbeterplan met 
de vernieuwde woning Quickscan’;
• maandag 21 november, 19.30: Slim isoleren en ventilatie;
• maandag 28 november, 19.30: Zonnepanelen. 

Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Energiehuis aan de Torenstraat 3 in 
Helmond. U kunt zich aanmelden via www.energiehuisslimwonen.nl/agenda of 
door een mail te sturen naar info@energiehuisslimwonen.nl. 

Maandelijks programma
Wilt u graag aansluiten bij een van bovenstaande bijeenkomsten maar bent u 
verhinderd? Het Energiehuis houdt iedere maand themabijeenkomsten. Houd de 
agenda in de gaten voor volgende maand. Wellicht kunt u dan wel aansluiten bij 
het thema waarin u bent geïnteresseerd.

Meer informatie
Op zoek naar meer informatie of wilt u onafhankelijk advies? Neem contact op of 
loop vrijblijvend binnen. Het Energiehuis Slim Wonen helpt u graag. Bijvoorbeeld 
tijdens de Inloopspreekuren. Bellen kan natuurlijk ook.

Inloopspreekuren 
Elke dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 13.00 uur zijn de inloopspreekuren aan de Torenstraat 3 in Helmond. U kunt 
dan zonder afspraak binnenlopen voor gratis advies. 

Telefonisch spreekuur en afspraken
Belt u liever? Dat kan iedere dinsdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur 
via telefoonnummer 085-0410041. U kunt ook een afspraak maken met een 
Energiecoach via www.energiehuisslimwonen.nl/afspraak. 

Vijf weken crisisnoodopvang
Tot 1 december is er een tijdelijke opvang voor ongeveer 70 vluchtelingen in 
Helmond. Dat is nodig vanwege de crisissituatie in Ter Apel.  
 
De opvang is in het gebouw van Fung Loy Kok Taoist Tai Chi aan de Mierloseweg.  
Het gaat om een groep mannen, vrouwen en kinderen die eerder in Mierlo 
verbleven. De opvang duurt tot uiterlijk 1 december.  

Contactgegevens opvanglocatie 
De Veiligheidsregio verzorgt de opvang en begeleiding op de locatie. Er is 24 uur 
per dag toezicht en beveiliging aanwezig. De opvanglocatie is 24 uur per dag 
bereikbaar in geval van vragen of klachten via telefoonnummer 06-25756597.  

Meer weten? 
Meer informatie staat op www.helmond.nl/crisisnoodopvang. 

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

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



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

Engelseweg 227 09-09-2022 oprichten bedrijfshal  7112127

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

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

Grasbeemd 2 01-11-2022 plaatsen 2 fietsenstallingen 7156055

Elzehoutstraat 6 07-11-2022 plaatsen dakkapel  7305665

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

President Rooseveltlaan 4 11-11-2022 Verbouwen van het gebouw naar  6625399

  een woongebouw 

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf, dag na publicatie,  voor een periode van zes weken ter inzage in het Stadskantoor.

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken, via tel. 14 0492.

Zienswijzen indienen

Binnen genoemde periode van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders, p/a Afdeling 

Ondernemen en Ontwikkelen, Team Vergunningen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen. U kunt hiervoor 

bellen naar 14 0492.

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

Plekhanova, R.  05-02-1952

Ruszkowski, D.   27-08-1987

Peeters, P.F.M.  23-09-1955

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

Mohammed Jamal Humad 01-04-1993

Prasalowski, G.  22-08-1992

Abramiuc, C.V.  16-12-1991

Abramiuc, M.D.   03-08-1993
 

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, 5700AZ 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. 140492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat op 

27 oktober 2022 een melding te hebben ontvangen van Oosterhof Holman Milieutechniek B.V. 

van een uniforme bodemsanering categorie tijdelijk uitplaatsen. De melding heeft betrekking 

op de locatie die bekend staat als Heibergweg (Gasunie) met locatiecode AA079410272.

Verleende omgevingsvergunning (Wabo)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Nathan Projects B.V. te ‘t Harde voor het aanbrengen van een gesloten bodemenergiesysteem 

van meer dan 70 kW, voor de verwarming van 44 appartementen aan de Bindersestraat 2. 

Deze vergunning is geregistreerd onder zaaknummer MLD_LBI-2021-11704.

Bezwaar maken

Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit o.v.v. 

het zaaknummer worden ingediend bij:

Burgemeester en wethouders van Helmond

P/a Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

t.a.v. de heer G. Schermers

Postbus 8035

5611 GG EINDHOVEN

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het 

is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een 

zogenaamde “voorlopige voorziening” te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Ontwerpbestemmingsplan Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 1
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 Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 1 met ingang van 11 

november 2022 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plan maakt de ontwikkeling van maximaal 148 woningen mogelijk. De locatie aan de 

Kanaaldijk N.O., direct ten noorden van het Oostende, waar deze woningen zijn voorzien, is 

momenteel onbebouwd.

Inzage plan

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

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.1200BP190116-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

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 Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 1. 

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 

14 0492. 

Ontwerpbestemmingsplan Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 2
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 Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 2 met ingang van 11 

november 2022 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plan maakt de ontwikkeling van maximaal 44 woningen mogelijk. De locatie aan 

de Kanaaldijk N.O., ten noorden van het Oostende, waar deze woningen zijn voorzien is 

momenteel onbebouwd. Voor de bestaande bedrijven binnen dit bestemmingsplan blijft de 

bedrijfsbestemming behouden.

Inzage plan

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

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.1200BP200209-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

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 Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 2. 

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

• 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

• 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

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

Reynaers B.V. Maisdijk 7 Het aanpassen van het bedrijfspand.

VodafoneZiggo Group Brandevoortse Dreef 2 Het verwijderen van zend /

ontvanginstallaties.

Zwembad De Braak Rembrandtlaan 16 Het wijzigen van het 

muziekgeluidniveau.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 1”

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 de bestemmingsplan “Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 1”. Deze waarden 

bedragen maximaal 52 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kanaaldijk NW, 

maximaal 52 dB ten gevolge van de Kanaaldijk NO en maximaal 59 dB ten gevolge van de 

Julianalaan/Oostende.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 1”.

Met ingang van 11 november 2022 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 

onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Wij adviseren u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie 

wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 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 2, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder 

vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 1. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 2”

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 de bestemmingsplan “Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 2”. Deze waarden 

bedragen maximaal 49 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kanaaldijk NW en 

maximaal 52 dB ten gevolge van de Kanaaldijk NO.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 2”.

Met ingang van 11 november 2022 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 

onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website

 www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

Inzage papieren exemplaar in de Stadswinkel

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Wij adviseren u dit ontwerpbesluit digitaal in te zien. Wanneer u toch graag de papieren versie 

wilt raadplegen, plan dan een afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen met 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 2, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder 

vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Hoek Kanaaldijk N.O. – Oostende fase 2. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 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. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter 

om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst 

bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in 

’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Burgemeester en wethouders van Helmond 3 november 2022

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.

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


