
Sluiting gemeente met Koningsdag   
Woensdag 27 april (Koningsdag) zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. 
Dit geldt ook voor de Stadswinkel. De gemeente is deze dag telefonisch niet 
bereikbaar. Voor het maken van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven 
van een melding kunt u terecht op www.helmond.nl. 

Gewijzigde ophaaldagen afval 
Op woensdag 27 april rijdt de afvalinzamelaar niet. Is woensdag de dag dat 
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde 
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode 
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de 
ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de AfvalApp ook als app downloaden 
voor op uw smartphone of tablet.

Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond 
Koningsdag: gesloten

Wegafsluitingen Helmond centrum 
vanwege Koningsnacht en Koningsdag    
Met Koningsnacht (dinsdag 26 april) en op Koningsdag (woensdag 27 april) 
vinden er evenementen plaats in het centrum van Helmond. Daarom zijn 
verschillende wegen in het centrum van dinsdag 26 april 20.00 uur tot en met 
woensdag 27 april 22.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer 
wordt tijdens die periode omgeleid met behulp van gele omleidingsborden.

Onder andere de volgende wegen zijn afgesloten tijdens deze periode: 
Een deel van de Kanaaldijk N.W., de Steenweg, Kasteelplein, Kasteellaan, 
Havenweg, Kanaaldijk N.O., Watermolenwal, Ameidewal, Noord Koninginnewal 
en het Frans Joseph van Thielpark. 

Meer informatie over wegafsluitingen kunt u vinden op 
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden. 

Helmonders voelen zich verbonden met 
hun buurt
Uit de enquête die we begin 2022 hielden voor de Omgevingsvisie voor Helmond 
blijkt onder andere dat Helmonders zich verbonden voelen met hun buurt. 
Van de mensen die verhuisplannen hebben, wil driekwart binnen Helmond 
verhuizen. Tegelijkertijd hebben die mensen zorgen of ze een geschikte woning 
kunnen vinden. De uitkomsten van de vragenlijst gebruiken we als inbreng voor 
de Omgevingsvisie Helmond. Die gaat over hoe Helmond er in de toekomst uit 
ziet en hoe we de komende 20 jaar met verkeer, wonen, natuur, energie en werk 
om moeten gaan. 

Concept omgevingsvisie voor Helmond volgt na de zomer
De omgevingsvisie stellen we samen op met inwoners, ondernemers en allerlei 
organisaties uit de stad. Er zijn al verschillende rondes geweest om inbreng 
op te halen. Dit was de laatste ophaalronde. Nu is er voldoende inbreng om 
de visie daadwerkelijk te gaan schrijven. Zo komen we steeds een stap verder 
bij de omgevingsvisie voor Helmond. Na de zomer is het eerste concept klaar. 
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast.

Meer weten?
Extra informatie over het proces om te komen tot de omgevingsvisie en de 
uitkomsten van de vragenlijst staan op www.helmond.nl/nieuws. 

Waarom een omgevingsvisie?
Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Deze vervangt een groot deel van 
de bestaande wetten en regels voor het fysieke domein. Denk daarbij aan regels 
voor de ontwikkeling van woon- en werklocaties, bouwen, ruimtelijke ordening, 
infrastructuur, milieu, water, cultuurhistorie, natuur en landschap. 
De Omgevingswet verplicht alle gemeenten om een omgevingsvisie op te stellen, 
waarin ze haar visie op de toekomst van het gebied beschrijft.

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

Ontwerp-projectplan voor herinrichting 
kop van ’t Gulden Land ter inzage
Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Helmond en Laarbeek herinrichten 
het gebied vanaf de Kop van Aarle-Rixtel tot aan Helmond-Noord. Dat doen zij 
onder de noemer ’t Gulden Land en binnen een aantal deelprojecten. Voor het 
deelproject Natuurontwikkeling is een ontwerp uitgewerkt tot een ontwerp-
projectplan Waterwet, dat vanaf 8 april tot en met 20 mei ter inzage ligt. 

Voorgenomen maatregelen
De focus van het plan ligt op het klimaatbestendig inrichten van het gebied 
en herstel van de natuur. Het terrein is deels verwilderd en slecht toegankelijk. 
Ruim een kilometer van de Aa wordt ontwikkeld tot een natuurlijke beek dat 
klimaatextremen beter aan kan. Er wordt een ecologische verbindingszone 
aangelegd die planten en dieren meer leefruimte biedt. Dit is goed voor de 
biodiversiteit. Meer dan 12 hectare extra natuur wordt aangelegd in combinatie 
met recreatiemogelijkheden zoals wandelpaden, een voetgangersbrug, 
toegangspoorten en parkeerplaatsen. 

Voorafgaand proces
Het plan houdt zoveel mogelijk rekening met ideeën die zijn opgehaald 
tijdens sessies met omwonenden en andere belanghebbende partijen. Ook 
studenten van Helicon opleiding Outdoor en Recreatie zijn bevraagd. Wandelen, 
natuurbeleving, rust en zicht op het water bleken over het algemeen belangrijke 
elementen voor de inrichting. Het ontwerp is meerdere malen besproken met 
de klankbordgroep voor ’t Gulden Land, waaraan inwoners uit de gemeenten en 
partijen zoals natuurverenigingen en ondernemersorganisaties deelnemen.

Inzage & zienswijzen indienen 
Het ontwerp-projectplan Waterwet ligt vanaf 8 april tot en met 20 mei 
ter inzage. Als er inhoudelijke bezwaren zijn tegen het plan kunnen 
belanghebbenden formeel een zienswijze indienen. De kennisgeving vindt u op  
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt de stukken ook op 
www.aaenmaas.nl/guldenland. Bij vragen over het ontwerp-projectplan 
Waterwet of de procedure kunt u contact opnemen met projectleider Ernst-Jan 
Melisie, tel 06-22 05 59 23 of emelisie@aaenmaas.nl.

Planning
Naar verwachting is het formele proces na de zomer afgerond en kan de 
aanbesteding voor een aannemersbedrijf in het najaar starten. Het uitvoeren van 
het deelproject Natuurontwikkeling staat dan gepland voor begin 2023.

Meer informatie
Op www.aaenmaas.nl/guldenland is meer informatie te vinden over het 
deelproject Natuurontwikkeling en de andere deelprojecten. U kunt zich via de 
website ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Zo blijf u op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen.



Aanpak bestrijding eikenprocessierupsen  
De gemeente Helmond bestrijdt al jaren de overlast van eikenprocessierupsen. 
Net als veel andere gemeenten in Nederland. Hierdoor is de eikenprocessierups 
niet verdwenen. In tegendeel, de rups lijkt zich aan te passen aan de 
bestrijding. Voor een beter resultaat adviseert het Landelijke Kenniscentrum 
Eikenprocessierups om meer samen te werken met de natuur. In andere 
gemeenten zijn hiermee al goede resultaten behaald. Ook in Helmond willen 
we naar een aanpak die het natuurlijk evenwicht herstelt. Vorig jaar hebben 
we daarom onder andere het maaibeheer aangepast. En dit jaar breiden we de 
aanpak verder uit.

Preventieve bestrijding
Elk voorjaar bespuiten we veel eikenbomen om de eikenprocessierups te 
bestrijden. Dit doen we met een biologisch middel. In 2022 doen we dit alleen 
nog in de stad. Aan de rand van de stad en in het buitengebied spuiten we niet 
meer. Dit doen we omdat daar beschermde dieren voorkomen, zoals vlinders, 
vogels en vleermuizen. En zij kunnen ons helpen bij het onderdrukken van de 
plaag. 

Wegzuigen nesten van eikenprocessierupsen
In de periode van mei tot juli maken eikenprocessierupsen nesten. In die periode 
hebben ze ook brandharen die bij mens en dier irritatie kunnen geven. Om 
overlast te voorkomen laten we nesten in de openbare ruimte opruimen door een 
aannemer. 

Natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups 
Er zijn veel verschillende soorten dieren die eikenprocessierupsen eten. Denk 
aan: mussen, mezen, roodborstjes, sluipwespen en gaasvliegen. En vleermuizen 
die graag de vlinders van de eikenprocessierups eten. Zij kunnen ons dus helpen 
bij het onderdrukken van de plaag. Met meer natuur en natuurvriendelijk 
(berm)beheer helpen we deze dieren. Vorig jaar zijn we gestart met ecologisch 
maaibeheer. En dit jaar voeren we dat op meer plekken door. Daarnaast plaatsen 
we vlinderfilterhotels. Hiermee zijn we in 2021 bij wijze van proef gestart. In 
2022 breiden we het aantal vlinderfilterhotels uit, vooral op locaties waar we 
stoppen met spuiten.

Nesten melden 
Als u vanaf medio mei in de openbare ruimte eikenprocessierupsen ontdekt, dan 
kunt u dit melden bij de gemeente. Ga hiervoor naar www.helmond.nl/meldpunt 
of bel naar 14-0492. De gemeente laat de rupsen en nesten op risicovolle 
plaatsen gratis en professioneel verwijderen. Ga vooral niet zelf bestrijden! 
Want tijdens het bestrijden loopt u het grootste risico in contact te komen met 
de brandharen. 

Meer informatie 
Hier vindt u alle informatie over de beheersing van de eikenprocessierups in 
Helmond. En u vindt hier tips, bijvoorbeeld om problemen met uw gezondheid te 
voorkomen of hoe u zelf kunt bijdragen aan de bestrijding van de rups. 

Helmond start met uitbetaling 
energietoeslag 
De energierekening gaat voor veel huishoudens omhoog. Niet iedereen kan deze 
rekening betalen. Daarom start de gemeente deze week met de uitbetaling van 
de energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. Ruim 5000 Helmondse 
huishoudens, met een gemeentelijke inkomensverklaring, krijgen de toeslag 
deze week automatisch op hun rekening gestort. Inwoners die geen brief hebben 
ontvangen, maar mogelijk ook recht hebben op de toeslag, kunnen vanaf 
vandaag een aanvraag indienen via de website van de gemeente. 

Energietoeslag aanvragen 
Vanaf vandaag, dinsdag 19 april, is het voor inwoners zonder gemeentelijke 
inkomensverklaring ook mogelijk om een aanvraag in te dienen via de website 
van de gemeente. Direct een aanvraag indienen? 
Ga dan naar www.helmond.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook meer informatie 
over de voorwaarden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op 
www.helmond.nl/energietoeslag. Of kijk op www.helmond.nl/allelichtenopgroen 
voor meer tips om energie te besparen. Als u een brief over de energietoeslag 
heeft ontvangen, kunt u ook gratis energiebesparende producten aanvragen. 
Ook kunt u gratis advies krijgen van een energiebespaarcoach bij u thuis. 
Ga hiervoor naar www.energiehuisslimwonen.nl/helmond. 

Bekendmakingen

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

Dr. Knippenberghof 1 08-04-2022 vervangen bijgebouw 6757567

Jan de Withof 15 11-04-2022 oprichten carport 6894191

IJsselstraat 59 12-04-2022 plaatsen rookafvoer aan achterzijde 6890877

Jan de Withof 17 11-04-2022 oprichten carport 6894275

Aarle-Rixtelseweg 63 09-04-2022 aanleg siertuin en oprichting  6890845

  erfafscheiding 

Keizerlaan 2 11-04-2022 uitbreiden woning 6704571

Heibloemweg 1 11-04-2022 bouwen van entresol in het magazijn  6894411

Zoete Kers, kavel 40 13-04-2022 oprichten woning, maken uitweg 6902777

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

Ruwe Berk 3 11-04-2022 oprichten woning 6326877

Steenovenweg 21 11-04-2022 herstelwerkzaamheden schoorsteen 6675287

Bleriotstraat 2 11-04-2022 plaatsen erfafscheiding 6824945

Leeuwenborchweide 76 11-04-2022 plaatsen erker voorzijde en oprichten  6745417

  tuinhuis 

Havikstraat 6 11-04-2022 plaatsen erker 6733829

openbare ruimte naast  13-04-2022 plaatsen jongeren container ( jop) 6754849

Makreelstraat 1 

Grasbeemd 1 13-04-2022 plaatsen poort 6845873

Torenstraat 1 14-04-2022 plaatsen reclame 6801421

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

Vleutendonk 10 14-02-2022 oprichten woning  6736155

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

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

Markthal Brandevoort,  05-04-2022     Global Goals evenement, 23 juli 2022 2022-X1024

de Plaetse 

Van der Brugghenstraat 43 10-04-2022     Koningsdag, 27 april 2022 2022-X1073

Dorpsstraat Stiphout 10-04-2022     Dorp van de M, 18 en 19 juni 2022 2022-X1088

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.:

Antonianenpad 1 - buiten,  14-04-2022  Beer-Burgers and Two Smoking Barrels, 2022-00092

Gilde terrein  Antonianenpad 1, 21 mei 2022 

Bezwaar maken 

Tegen bovenstaande verleende vergunning 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.

Ontwerp weigering omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
 legging vanaf:

voorheen Dorpsstraat 38  15 april 2022  nieuwbouw gezondheidscentrum 6224303

(’t Aambeeld)  en appartementen  

Inzage 

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

van 15 april 2022 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Binnen 

Parallelweg 44 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak maken via telefoonnummer 14-0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent 

het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen 

kunt u richten 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).

 

• 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

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
 

Holonec, R.A.  29-12-1986

Francisca, M.V.L.  03-08-1975

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
 

Bonnet, Y.  29-07-1963

Gruijters, G.J.A.  19-10-1999

Ibrahimi, G.  21-05-1990

Gheorghem C.S.  02-02-1991

Mokonzi, E.  01-06-1978

Martha, A.J.  03-10-1989

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 voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

Buitengebied – Weg naar Bakel 4. 

Dit plan regelt de omzetting van de bedrijfswoning naar burgerwoning.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid 

wordt geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter 

inzage kan worden gelegd. Dit maken we bekend via het Gemeenteblad, weekblad De Loop en 

op www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid worden gesteld 

advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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 6 april 2022 een melding te hebben ontvangen van gemeente Helmond afdeling IBOR een 

uniforme bodemsanering categorie tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond. De melding 

heeft betrekking op de locatie die bekend staat als Kanaaldijk Z.O. 108-120 en Engelseweg 1-7 

(Cacaofabriek) met locatiecode AA079408045.

Ontwerpbestemmingsplan Mierlo-Hout - Aquamarijnstraat
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 - Aquamarijnstraat met ingang van 22 april 2022 gedurende 

zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plangebied ligt aan de Aquamarijnstraat in de wijk Mierlo-Hout. De locatie hoort nu 

nog bij de aangrenzende begraafplaats van de Sint Luciakerk. Dit terrein wordt in de huidige 

situatie niet gebruikt. Het kerkbestuur heeft aangegeven deze gronden ook in de toekomst 

niet meer nodig te hebben als begraafplaats. Met dit ontwerpbestemmingsplan krijgt het 

plangebied de bestemming Wonen waarbij 18 grondgebonden woningen gerealiseerd kunnen 

worden.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1300BP200211 

-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1. Wilt u de papieren versie inzien? Maak 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, van 22 april t/m 2 juni 2022, 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, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Mierlo-

Hout - Aquamarijnstraat. 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. 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 21 april 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.


