
Start noodopvang
Deze week gaat de noodopvang voor circa 40 alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen van start. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) opent 
deze noodopvang in Helmond, in het gebouw van Fung Loy Kok Taoist Tai Chi 
Nederland, aan de Mierloseweg. Wij werken mee aan deze opvang, omdat de 
humanitaire nood hoog is. 
 
Eerste tijdelijke bewoners komen in de loop van de week 
Deze week nemen de eerste bewoners er hun intrek. De opvang op deze locatie 
wordt uiterlijk 1 september 2022 beëindigd. Deze termijn is onder andere 
gekozen, omdat de jongeren naar school gaan. Ze kunnen dan het nieuwe 
schooljaar starten op een school in de buurt van hun volgende opvanglocatie.  
 
Helpen of iets organiseren? Meld het bij het COA 
Het COA zoekt vrijwilligers voor de begeleiding van allerlei activiteiten en 
werkzaamheden. Denk daarbij aan het helpen met Nederlandse les geven of 
huiswerkbegeleiding. Maar ook hulp bij gezonde voeding of begeleiding bij sport- 
en spelactiviteiten is welkom! Verder zijn (bord)spelletjes en (sport)kleding ook 
zeer welkom bij het COA. Mail naar amvhelmond@coa.nl als u wilt helpen. Het 
COA neemt dan contact met u op. 
 
Meer weten?
Kijk op www.helmond.nl/noodopvang voor meer informatie over de noodopvang 
in Helmond. 

Kunt u wel een zakcentje gebruiken? 
Verdien geld door te helpen bij de Helmondse gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart. Dit lijkt misschien nog ver 
weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang. We kunnen uw hulp goed 
gebruiken! We zoeken bijvoorbeeld nog mensen die de stemmen die worden 
uitgebracht bij meer dan zeventig stembureaus willen tellen op 14, 15 en 16 
maart. 

Aanmelden
Wilt u helpen? Aanmelden kan via www.mijnstembureau-helmond.nl. Op deze 
site staat ook meer informatie over het stemmen tellen. Heeft u vragen of wilt u 
meer weten? Neem dan contact op met Team Verkiezingen via 14-0492 of mail 
naar verkiezingen@helmond.nl. We kunnen uw hulp goed gebruiken!

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

Ben jij tussen de 18 en 22 jaar? 
Dan mag je op 16 maart voor de eerste keer stemmen. Zorg dat ook jouw 
mening wordt gehoord! 

Door te stemmen heb je invloed op de besluiten van de gemeenteraad.
Denk aan onderwerpen zoals:
• het bouwen van starterswoningen
• voldoende sportfaciliteiten 
• een aantrekkelijk centrum om te winkelen en een hapje te kunnen eten. 

En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waarover de gemeenteraad beslissingen 
neemt. Door te stemmen, bepaal je mede door wie en hoe de gemeente wordt 
bestuurd en hoe de toekomst van Helmond eruit ziet. Ook jouw toekomst! 
Laat jouw stem niet verloren gaan.

Heb je nog geen idee op wie je wilt stemmen? 
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/verkiezingen of op 
www.elkestemtelt.nl.

Bestemmingsplan wordt omgevingsplan  
Op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet naar verwachting 
in werking. Dat betekent onder andere dat wat nu nog een bestemmingsplan 
is, straks een omgevingsplan wordt. Hierin komen alle regels over de fysieke 
leefomgeving op een locatie.

Bestemmingsplan bij voorkeur indienen voor 1 april 2022 
Dan is er nog voldoende tijd voor de procedure van het bestemmingsplan. 
Dient u een aanvraag voor een bestemmingsplan in? Zorg er dan voor dat deze 
zo compleet mogelijk is. Dient u een bestemmingsplan in na 1 april? Dan is de 
kans groot dat deze niet meer op basis van het huidige recht afgehandeld kan 
worden. Dien daarom bij voorkeur na 1 april een omgevingsplan in. Dat voorkomt 
vertraging en extra kosten door het ombouwen van een bestemmingsplan naar 
een omgevingsplan. 

Ondersteuning initiatiefnemers bij omgevingsplan
Wij maakten een standaard Helmonds omgevingsplan met een set regels voor 
de meest voorkomende activiteiten. Dit plan kan dienen als leidraad voor het 
opstellen van een omgevingsplan. Bent u initiatiefnemer, neem dan contact met 
ons op voor het standaard Helmonds omgevingsplan en ondersteuning hierbij.

Over de omgevingswet
De Omgevingswet vervangt alle wetten en regels voor bouwen, ruimte, 
infrastructuur, milieu, natuur, erfgoed en water. De Omgevingswet treedt naar 
verwachting op 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 in werking. 
Heeft u (ver)bouwplannen? Of wilt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden? 
Vanaf de nieuwe Omgevingswet, geldt: één wet, één loket, één procedure. 
Het uitgangspunt is dat procedures voor vergunningaanvragen maximaal 8 
weken gaan duren of nog sneller als dat mogelijk is.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/omgevingswet.

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



Gratis zelftesten en mondkapjes voor 
inwoners met een laag inkomen 
Het kabinet heeft bekendgemaakt dat zij via de gemeenten gratis zelftesten en 
mondkapjes beschikbaar stellen aan mensen met een laag inkomen. Daarom 
kunnen inwoners van de gemeente Helmond met een laag inkomen vanaf 
woensdag 23 februari gratis zelftesten (en mondkapjes) afhalen op diverse 
plekken in Helmond. Ondanks de versoepelingen blijft het belangrijk dat we 
ons regelmatig testen. Bovendien blijft het dragen van een mondkapje in het 
openbaar vervoer ook na 25 februari verplicht. 

Hoe werkt het? 
Alle inwoners met een gemeentelijke inkomensverklaring hebben afgelopen 
week een brief ontvangen met meer informatie. Per persoon kunt u 6 zelftesten 
en 6 mondkapjes ophalen bij één van de uitgiftenpunten in de stad. Heeft u ook 
een laag inkomen, maar heeft u nog geen inkomensverklaring? 
Neem dan contact op met de gemeente via 14-0492 (optie 2) of mail naar 
zorgpoort@helmond.nl. Dan helpen wij u verder. 

Uitgiftenpunten in Helmond

Stadswinkel Helmond*, Frans Joseph van Thielpark 1 
Openingstijden: maandag 12.00 – 19.00u, dinsdag t/m vrijdag 09.00 – 16.00u
Zorg & Ondersteuning Helmond*, Zandstraat 94 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00
Super Sociaal, Engelseweg 127 
Openingstijden: dinsdag t/m woensdag 10.00 – 16.30u, 
donderdag 10.00 – 17.30u, vrijdag 10.00-13.00u
Wijkhuis de Brem*, Rijpelplein 1 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00u en 18.00 – 22.00u
Wijkhuis de Boerderij*, Harmoniestraat 105 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.00u en 18.00 – 22.00u
Centraal kantoor LEV-groep, Penningstraat 55 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30 – 17.30u
Wijkhuis de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.30 – 22.00u

* locaties zijn tijdens carnaval op 28 februari en 1 maart gesloten.

Bekendmakingen

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

3e Haagstraat 67, 67A, 67B,  11-02-2022 oprichten 9 appartementen  6171017

67C, 67D, 67E, 67F, 67G, 67H 

Oud Brandevoort 9  11-02-2022 oprichten woning 6730937

kadastraal U 8010 

Pastoor Elsenstraat 12 12-02-2022 vergroten woning  6636959

Schutterslaan 6 14-02-2022 vergroten woning 6007873

Liverdonk, Vleutendonk  14-02-2022 oprichten woning 6736155

kavel L79 

Houtse Parallelweg 105 14-02-2022 plaatsen veranda 6737785

Liverdonk, Vleutendonk  14-02-2022 oprichten woning 6736401

kavel L78 

Geldropse Ventweg 20 15-02-2022 plaatsen zonnepanelen naast boerderij 6597661

‘t Cour 2-4-6 15-02-2022 wijzigen kantoor in 3 appartementen 6740347

Havikstraat 6 13-02-2022 plaatsen erker 6733829

Leeuwenborchweide 76 17-02-2022 plaatsen erker voorzijde en oprichten  6745417

  tuinhuis 

Snoekstraat 2 17-02-2022 maken uitweg 6632863

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

Geelgorsstraat 11 14-02-2022 Plaatsen afdak voor fietsen 6589471

Abendonk 43 14-02-2022 oprichten woning, maken uitweg 6237411

Vleutendonk 9 15-02-2022 oprichten woning 6270965

Burgemeester Krollaan 60A 15-02-2022 vervangen garagedeur door 2 ramen 6690021

Liverdonk kavel L 77 15-02-2022 maken uitweg 6710123

Zomereik 8 14-02-2022 oprichten woning, maken uitweg 6224251

Engelseweg 179 , 175A 16-02-2022 verbouw bestaand kantoor en oprichten  6474241

  vrachtwagenwerkplaats 

Deenkenshoeve 3 16-02-2022 oprichten woning 6560515

Schootense Dreef 1 17-02-2022 inpandige verbouwing/realisatie 130  6465861

  opslagunits 

Haaghout 14 17-02-2022 maken uitweg 6702637

Rikkersdonk 5 17-02-2022 oprichten woning, maken uitweg  6531715

Coppesdonk 8 17-02-2022 oprichten woning, maken uitweg 6277953

Operatie Steenbreek 12 maart
Tegels eruit, planten erin!

In Helmond helpen we de inwoners om de stad steeds groener te maken, dankzij 
operatie Steenbreek. Bij operatie Steenbreek vervangen inwoners tegels uit hun 
tuinen voor planten en struiken om hun tuin groener te maken. De gemeente 
helpt inwoners hierbij en stelt gratis plantjes, aarde en het advies van hoveniers 
beschikbaar. 

12 maart operatie Steenbreek in heel Helmond
Na twee succesvolle edities vindt zaterdag 12 maart weer een Operatie 
Steenbreek plaats! Die vindt deze keer in heel Helmond plaats, waardoor 
álle Helmonders aan deze actiedag kunnen meedoen. Dé kans om uw tuin 
groener en uw wijk een stukje mooier te maken. Lever uw stoeptegels in en 
ontvang daarvoor tuinplantjes en tuinaarde. Op drie locaties in de stad staan 
inleverdepots. Hier kunt u tot 5 m2 tuintegels inleveren en tuinplantjes ophalen. 
Ook is er een hovenier aanwezig voor gratis advies. 

De inleverdepots staan op de volgende locaties:
• Binnenstad: Heistraat (bij het parkeerterrein Lidl)
• Helmond-Oost: Azalealaan (tegenover de Jumbo)
• Brandevoort: kruispunt Herenlaan en Lauwerstraat

Aanmelden om mee te doen
U kunt zich alleen of samen met uw buren aanmelden. Stuur vóór 5 maart een 
email naar steenbreek@helmond.nl en zet daarin:
• Straatnaam en de huisnummers die meedoen.
• Naam en telefoonnummer van de contactpersoon in uw straat 
• Per adres: komen de planten vooral in de zon of vooral in de schaduw te staan?

Heeft u advies nodig? U kunt zich laten adviseren door onze hoveniers! Vermeld 
dit dan bij uw aanmelding. 

Waarom een groene tuin? 
Steeds vaker hebben we te maken met heftige regenbuien, extreme hitte en 
langere periodes van droogte. Dit veroorzaakt vaak overlast: straten of kelders 
lopen onder water en de temperatuur in de stad loopt hoog op. Door tegels in 
tuinen te vervangen door groen komt er meer ruimte voor de natuur, kan het 
regenwater beter in de bodem zakken en worden riolen minder belast. Het 
trekt meer dieren aan, zoals vogels en bijen, de temperatuur in de zomer is 
aangenamer en er is minder fijnstof. Mensen voelen zich prettiger en gezonder. 

Hopelijk zien we u op zaterdag 12 maart!
Lever tussen 9:00 en 15:00 uur uw stoeptegels (tot 5 m²) en geel zand in bij één 
van de drie depots. Kijk voor meer informatie op de website 
www.allelichtenopgroen.nl.

Sluiting gemeentelijke kantoren vanwege 
carnaval 
De gemeente is op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart gesloten en 
telefonisch niet bereikbaar. Vanwege de sluiting op maandag 28 februari is 
de avondopenstelling van de Stadswinkel daarom verplaatst naar woensdag 
2 maart (open van 09.00 tot 19.00 uur). Maak alvast een afspraak voor na 
de carnaval via www.helmond.nl/afspraak. Op deze pagina ziet u ook welke 
producten u online aan kan vragen zonder afspraak. 

Ophalen van afval 
Het afval wordt op 28 februari en 1 maart gewoon opgehaald. Ook de 
Milieustraat aan de Gerstdijk 1 is geopend op de reguliere openingstijden, 
namelijk: maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 08.30 tot 
16.00 uur. Bij de milieustraat kunt u alleen op afspraak terecht. Maak uw afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak. Voor meer informatie over de ophaaldagen 
van het afval in uw straat ga naar de website www.deafvalapp.nl of download 
‘DeAfvalapp’ in de Google Play Store of de App Store.

Melding doorgeven
Wilt u een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de weg, losliggende 
stoeptegels of kapotte straatverlichting? Dat kan via www.helmond.nl/melding.

• 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



Burgemeester en wethouders van Helmond 24 februari 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.

• 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

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

Ganzewinkel 10 31-12-2021 verbouwing woonhuis  6626575

Statenlaan 146 t/m 172 23-12-2021 oprichten 36 koop- en 9 huurwoningen  6542511

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

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

Hulshoeve 1 08-02-2022 plaatsen tuinhuis en erfafscheiding 6639035

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

Markt 56 - Markt,  16-02-2022     voorjaarskermis Helmond 2022-00043

Marktstraat en Ameidewal  (19-3 t/m 27-3-2022) 

Havenweg 4 -  16-02-2022     Carnaval 2022, van 25-2 t/m 3-3-2022 2022-00044

Helmond Centrum 

Overloop 1 -  16-02-2022     Jubileumweekend Winkelcentrum 2022-00045 

Winkelcentrum Brouwhorst  Brouwhorst 

Steenweg 1  17-02-2022     Carnaval Helmond 2022 Keiebijters,  2022-00048

  26-2 t/m 27-2-2022 

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.

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

Wiśniewski, K.P.  20-06-1979

Chebbai, S.  23-07-1993

Mokadim, J.S.  30-07-2021

Jedynak, D.B.  14-11-1961

Esch van, T.  11-07-2003

Smits, H.H.J.  10-09-1987

Dabrowski, M.  16-03-2000

Jarmula-Ploszynska, M.Z.  10-06-1952

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

Karwan, H.M.  02-11-1988

Pijnenborgh, R.A.H.  11-12-1978

Eemeren van, T.W.H.  24-09-1991

Guarmazi, M.L.  29-04-1975

Szumylo, J.  13-03-1998

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. 

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 Locatie Omschrijving melding

Stadsbrouwerij De Deftige Aap Markt 12-14 Het distilleren van alcohol.

Unico Metals Gerstdijk 22 Het starten van een bedrijf voor het 

scheiden en sorteren van metaalafval

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s 

met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Klaproosstraat tegenover 2a (VKB 2203)

Meer informatie

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

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

met mevr. N. Nobel tel. 14-0492.

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 de bestemmingsplannen:

1. Rijpelberg – Brouwhuis – Nemelaerhof. Het plan maakt de realisatie van maximaal 41 

 grondgebonden woningen mogelijk. Het bestaande tenniscomplex zal worden gesloopt. 

2.  Mierlo-Hout – De Hoefkens. Dit plan betreft de realisatie van 29 grondgebonden woningen. 

 De huidige bebouwing van een bestaand bedrijf wordt gesloopt.

3.  Centrum III – De Waart Zuidrand. Het plan maakt de ontwikkeling van 104 

 appartementen mogelijk in twee gebouwen op de locatie van de voormalige City Sporthal 

 aan de Watermolenwal. Eén appartementengebouw wordt gerealiseerd op de bestaande 

 parkeergarage. Het tweede appartementengebouw wordt gerealiseerd aan de voorzijde van

  de parkeergarage op de locatie van het huidige maaiveld parkeerterrein.

4. Parapluplan waterberging. Voor het gehele grondgebied van Helmond wordt een 

 zogenaamd parapluplan opgesteld, wat als het ware over alle geldende 

 bestemmingsplannen heen valt. Er worden voor bouwplannen voorwaarden gesteld aan het 

 aanleggen van voldoende waterberging om wateroverlast bij hevige regenbuien te 

 voorkomen.

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 

ligt. 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.

Kennisgeving Wet milieubeheer (1)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 17 december 

2021 een verzoek hebben ontvangen van Unico Metals, Gerstdijk 22 in Helmond om 

maatwerkvoorschriften te stellen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het 

gaat om maatwerkvoorschriften voor het onderdeel geluid.

Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn een vergunning 

ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in te trekken van MTRC (het bedrijf 

voorheen gevestigd op de Vossenbeemd 47 in Helmond). 

Inzage 

De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 25 februari 

2022 tot en met 7 april 2022 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 

Thielpark 1 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. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690369) een afspraak maken.

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen over de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690369).

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. Ook 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.


