
Nieuwe naam zwembad op Sport- en 
Beleefcampus de Braak bekend
Op woensdag 12 oktober heeft wethouder van Dijk de nieuwe naam van 
het zwembad op Campus De Braak bekend gemaakt. Dit deed hij in het bijzijn 
van de geselecteerde naaminzenders en de zwemverenigingen die in het 
huidige zwembad actief zijn. Met ruim 55% van de stemmen was de winnende 
naam overduidelijk: Zwembad De Braak. De inzenders van de winnende naam 
ontvingen een 10-badenkaart voor het nieuwe zwembad, een gepersonaliseerd 
straatnaambord met de winnende naam en een tas met een groot Campus De 
Braak badlaken dat straks goed van pas komt in het nieuwe zwembad.

Zwembad De Braak
Zwembad De Braak wordt gebouwd op Campus De Braak. Een bijzondere plek 
waar gemeente Helmond, samen met haar partners uit onderwijs, sport en 
gezondheid, werkt aan een moderne sport- en beleefcampus. Daarmee verwijst 
de naam naar de plek waar het nieuwe zwembad zich gaat vestigen. Daarnaast is 
De Braak een aam die voor iedereen (al vele generaties) heel bekend is. Een van de 
inzenders geeft zelf aan: “Ik vind hem goed klinken en zeer herkenbaar, alsof het 
al open is”. Naar verwachting kan het zwembad na de zomer van 2023 in gebruik 
worden genomen.

Perceel Rochadeweg-Veldbeemd 
beoogde locatie voor 
Time-out & Verblijfsvoorziening   
De best passende plaats voor een Time-out & Verblijfsvoorziening voor inwoners 
met complexe meervoudige problematiek is op het perceel bij de kruising 
Rochadeweg-Veldbeemd (westzijde), aan de zuidkant van Helmond. Het college 
wees deze locatie op 10 oktober aan als beoogde locatie hiervoor. 

De komende tijd gaan we in gesprek met bewoners en ondernemers 
rondom deze locatie om hun vragen te beantwoorden en aandachtspunten 
en eventuele zorgen te bespreken. Op 8 november in de avond volgt een 
informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Meer informatie over de 
informatieavond volgt binnenkort.  

Opvang en begeleiding    
De Time-out & Verblijfsvoorziening is bedoeld voor mensen met complexe, 
meervoudige problematiek. In de voorziening kunnen maximaal 30 personen 
verblijven voor 24/7 opvang en begeleiding. Momenteel valt deze groep mensen 
tussen wal en schip. Het gaat om mensen die langdurig problemen ervaren op 
verschillende leefgebieden. Zij vinden onvoldoende aansluiting bij het huidige 
aanbod of vallen (telkens) uit.  

Hard nodig 
Wethouder Harrie van Dijk: “Iedereen moet passende zorg en ondersteuning 
kunnen krijgen. Het is daarom hard nodig dat hiervoor een nieuwe voorziening 
komt. Dit gaat om mensen die er nú ook gewoon zijn, maar soms op straat 
overlast veroorzaken terwijl ze met de juiste zorg en begeleiding geholpen 
zijn. Met deze voorziening helpen we mensen door de zorg te bieden die 
nodig is en verkleinen we de overlast op straat. We nemen hiermee onze 
verantwoordelijkheid.” 

Het duurt nog even voordat de voorziening haar deuren opent    
Het locatievoorstel wordt half december in de gemeenteraadscommissie 
besproken. De raad stelt naar verwachting begin 2023 de locatie definitief vast. 
Als de locatie is aangewezen moeten verschillende stappen worden doorlopen, 
waaronder een planologische procedure om het bestemmingsplan aan te 
passen. Ook krijgt komende periode de invulling van de voorziening verder vorm. 

Meer weten?  
Kijk op www.helmond.nl/Time-outvoorziening voor meer informatie.  

Week van de Veiligheid: 
Hoe voorkom ik online oplichting? 
Het is de week van de Veiligheid. Er wordt deze week extra stil gestaan bij 
veiligheid in onze stad. Het thema dit jaar is digitale criminaliteit, beter bekend 
als cybercrime. Internet en het gebruik van social media hebben ons veel mooie 
dingen gebracht. Maar helaas is er ook een keerzijde: steeds vaker proberen 
cybercriminelen binnen te komen in uw telefoon of computer om gegevens te 
stelen of schade aan te richten. 

Krijgt u wel eens een mail of telefoontje waarbij u denkt: klopt dat wel? Of een 
smsje dat u geld moet overmaken naar een bekende of een instantie? Gebruik 
uw gezond verstand en vertrouw uw onderbuikgevoel. Wees alert, ben bewust. 
Als u het gevoel heeft dat iets niet klopt, is dat vaak ook zo. Er zijn criminelen 
die u op deze manier duizenden euro’s armer proberen te maken. Gelukkig zijn 
er manieren om uw hiertegen te beveiligen en het criminelen een stuk lastiger 
maken om binnen te dringen. Om uzelf te beschermen vindt u hieronder een 
aantal tips: 

• Zorg dat uw computer en telefoon goed beveiligd zijn en installeer updates
zodra ze beschikbaar zijn.

• Maak gebruik van een virusscanner.
• Gebruik een sterk wachtwoord – bijvoorbeeld een lange zin -. Deze is voor u

makkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen.
• Door het instellen van een twee-stapsverificatie voegt u een extra beveiliging

toe aan een e-mailaccount of social media. Vaak wordt dan een toegangscode
naar een vertrouwd apparaat van u gestuurd om in te kunnen loggen. Hackers
hebben aan uw gebruikersnaam en wachtwoord alleen niet meer genoeg om
toegang te krijgen.

• Klik nooit zomaar op een link, maar check eerst of het klopt. Bijvoorbeeld door
de zogenaamde afzender – uw bank, de gemeente, de belastingdienst of een
bekende - te bellen.

• Geef nooit uw inloggegevens af.
• Maak regelmatig een back-up van uw waardevolle bestanden (bijvoorbeeld

foto’s, video’s, documenten).

Kijk voor extra informatie over deze tips en waarom dit zo belangrijk is op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/online-veiligheid 

College roept inwoners op om klachten 
testvlucht defensie te melden
Op 17 oktober 2022 voert een F35 van de Koninklijke Luchtmacht testvluchten 
uit boven Helmond. Het Ministerie van Defensie heeft een voorgenomen 
besluit genomen om vliegbasis De Peel te openen. Het college is, samen met 12 
omliggende Peelgemeenten, geen voorstander van reactivering van de vliegbasis. 
Heropening leidt tot ongewenste geluid- en milieuschade in de stad en past niet 
bij de ambities om de leefkwaliteit en gezondheid van Helmondersin de stad te 
verbeteren.

Metingen in de wijken Brouwhuis en Dierdonk
Het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voert tijdens de testvlucht 
geluidsmetingen uit op een aantal locaties in de omgeving. De twee Helmondse 
locaties waar gemeten zal worden zijn: 

• Het wijkpark in Brouwhuis
• De parkeerplaats bij de Albert Heijn in Dierdonk

De resultaten van de metingen zijn openbaar. Het college roept bewoners 
en ondernemers in de stad op meldingen door te geven aan de milieudienst 
Zuidoost Brabant. Dit kan via onze website op 
www.helmond.nl/vliegbasis-de-peel. Daarnaast kunnen bewoners van Helmond 
deelnemen aan een regionaal belevingsonderzoek: 
https://enquete.toponderzoek.com/depeel.

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



Subsidie Makersregeling Helmond 2022
De gemeente Helmond heeft voor professionele culturele makers de 
subsidieregeling Makersregeling Helmond. De regeling ondersteunt culturele 
makers bij activiteiten en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van hun 
beroepspraktijk. 

Een maker, zoals bedoeld in deze regeling, is een individuele professionele 
kunstenaar (in de ruime zin van het woord) die zich bezig houdt met de 
ontwikkeling, productie, beoefening en / of presentatie van kunst en cultuur. 
Makers uit alle culturele disciplines, zoals theater, dans, muziek, film, beeldende 
kunst, schrijvers, ontwerpers en vormgevers, die gevestigd zijn in Helmond, 
kunnen op deze regeling een beroep doen.

Alle subsidieaanvragen worden voorgelegd aan een onafhankelijke commissie 
van deskundigen die de aanvraag beoordeeld en toetst aan de hand van de 
criteria zoals opgenomen in de regeling. De aanvrager mag zijn aanvraag 
toelichten aan de commissie. Het advies van de commissie is leidend bij het al 
dan niet toekennen van subsidie.

Voor dit jaar is het nog mogelijk een subsidie aan te vragen. Aanvragen 
kunnen worden ingediend via gemeente@helmond.nl. De Adviescommissie 
Makersregeling vergadert op 8 november en op 15 december. Aanvragen die twee 
weken voor de vergaderdatum binnen zijn kunnen in de vergadering worden 
besproken. 

Voor meer informatie over de 
Makersregeling Helmond  kunt u naar 
www.helmond.nl/subsidie-makersregeling 
of via de QR code.  

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 18 oktober 2022, 19.30 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Jaarverslag Integriteit 2021
2. Wensen- en bedenkingenprocedure inz. oprichting concern Het Speelhuis-
 De Cacaofabriek

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 18 oktober 2022, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Adviesrecht raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 
2. Bespreking beantwoording vragen Helder Helmond aan het college over 
 overschrijding bouwkosten Huis voor de Stad (VA 44)

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

Bekendmakingen

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

Arcenlaan 10 02-10-2022 vergroten woning 7290555

Mierloseweg 274 03-10-2022 herbouw woning (twee-kapper) 7134035

Overhorst 4 04-10-2022 oprichten overkapping 7300475

Braakweg 24 05-10-2022 vergroten dakkapel 7303593

Neerwal 200 06-10-2022 plaatsen dakkapel  7302891

Beemdweg 15 06-10-2022 vervangen erfafscheiding 7305909

Elzehoutstraat 6 06-10-2022 plaatsen dakkapel  7305665

Zuiderstraat 28 09-10-2022 kamerverhuur 7310599

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

Steenovenweg 21 30-09-2022 oprichten McDonald’s restaurant 7033063

  en McDrive  

Steenovenweg 21  05-10-2022 plaatsen reclame/signages op  7042953

  bestaande schoorsteen  

t.h.v. Wethouder van 07-10-2022 plaatsen tijdelijke scootmobielruimtes  6833423

Deutekomplein 6 en Frans van Bommelstraat 

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Ontvangstdatum: Projectomschrijving: Dossiernr:

Ten Ghenswinckel 02-10-2022 Halloween, 28 oktober 2022  2022-X3126

Dorpsstraat  04-10-2022 Carnavalsoptocht Stiphout,  2022-X3155

  18 februari 2023  

Speelhuisboulevard, Markt,  06-10-2022 Halloween Speurtocht Helmond 2022-X3171

Ameidestraat, Veestraat, Oude Aa,   centrum, 28 oktober 2022

Smalle Haven, Elzaspassage, Kasteel 

Markt 06-10-2022 Vinyl platen- en cd beurs,  2022-X3175

  30 oktober 2022  

Dorpsstraat 07-10-2022 Intocht Sint Nicolaas Stiphout,  2022-X3189

  24 november 2022  

Veld tegenover  10-10-2022 Oud en Nieuwfeest,  2022-X3197

Plesmanlaan 70  31 december 2022-1 januari 2023  

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 omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kaldersedijk 32 oprichten woning, maken uitweg  6380263

 en strijdig gebruik 

Inzage

Bovenstaande verleende omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen vanaf, dag na publicatie, voor een periode van zes weken ter inzage in het (tijdelijke) 

Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak 

maken, via tel. 14-0492.

Beroepschrift indienen

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de periode 

voor het instellen van een beroep is verstreken. Voor spoedeisende gevallen kunt u de 

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

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

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

AAE Grasbeemd 2  Het vergroten van de cleanroom.

Vicenza Pizzeria & Pasta Nieuwveld 21 Het starten van een pizzeria.

Huijbregts Groep Vossenbeemd 107 Uitbreiding van het bedrijf met het 

pand Vossenbeemd 101.

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

Lo-a-Njoe, A.P.  14-10-1979

Jalloh, S.  16-03-1983

Piegat, S.A.   18-01-1991

Widmer, K.A.  16-07-1993

Osman Abdelkader Mohamud 01-01-1993

Aksu, M.  17-10-1994

• 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



• 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

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 enz. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Plekhanova, R.  05-02-1952

van Bussel, B.G.A.  26-09-1984

Ruszkowski, D.   27-08-1987

Meijers, L.J.J.  12-09-1998

Beristain Figueroa, I.  30-07-1996

 

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, 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 te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u 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. 

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E04 van Bijlage 1 van het

 RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende locatie: 

 Roerstraat thv 13 (VKB 2227)

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

 - Noord Parallelweg (VKB 2226)

 - David Teniersstraat (VKB 2230)

 - Dolomieten (VKB 2231)

 - Flevolandhof thv 2 (VKB 2232)

 - De Winterstraat (VKB 2235)

 - Overloop thv 30 (VKB 2236)

 - St. Agathastraat (VKB 2240)

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

De termijn voor het indie¬nen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt 

aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaar¬schrift 

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 ten-minste de naam en het adres van de 

indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waar-tegen het bezwaar is gericht 

en de gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektro-nisch worden ingediend 

via www.helmond.nl.

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.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met mevr. N. Nobel tel. 14 0492.

Wet bodermbescherming (Wbb) (1)
Melding in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) van een uniforme bodemsanering 

categorie tijdelijk uitplaatsen op de locatie NS-emplacement Helmond (AA079408158) te 

Helmond.

Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb.

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

op 30 september 2022 een melding te hebben ontvangen van ProRail B.V. van een uniforme 

bodemsanering categorie immobiel. De melding heeft betrekking op de locatie die bekend 

staat als NS-emplacement Helmond met locatiecode AA079408158.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij besluiten een 

omgevingsvergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

voor het: 

milieu neutraal veranderen van de bestaande pluimveehouderij aan de Stiphoutse Dreef 1 

in Helmond. Het betreft om de bestaande stallen 1, 2 en 3 zo aan te passen dat hierin ook 

vleeskuikens kunnen worden gehouden op basis van het Beter Leven Kip (BLK) als variant of 

het houden van vleeskuikens op basis van een luchtmengsysteem in combinatie met een 

warmtewisselaar van het type BWL 2010.13.V7. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 

7036901. 

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter 

inzage vanaf 11 oktober 2022 tot en met 11 november 2022. 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 (088-3690413) een 

afspraak maken. 

Bezwaar maken

Gedurende bovengenoemde termijn kan bezwaar worden gemaakt door de belanghebbenden 

die het oneens zijn met de beschikking. Het bezwaar moet uw naam en adres bevatten, 

duidelijk maken  waar tegen u bezwaar maakt  en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en 

voorzien zijn van een datum. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Burgemeester en 

wethouders van de gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond.

Voorlopige voorziening

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet 

worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 

5200 MA ‘sHertogenbosch. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na 

afloop van de bezwaartermijn. Indien binnen de bezwaartermijn een verzoek tot voorlopige 

voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de 

voorzieningenrechter is beslist.

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor ELEO Technologies 

B.V., Automotive Campus 80 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect 

veiligheid.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (6 oktober 2022) 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. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492.

Voorlopige voorziening 

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 op het verzoek om voorlopige 

voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 

5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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 13 oktober 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.


