
Veiliger wonen door digitale deursloten in 
Helmondse woonzorgcentra
Ieder jaar zijn vele ouderen het slachtoffer van een inbraak, doordat een 
sleutelkluisje bij de voordeur wordt opengebroken. Om de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel te vergroten introduceren Helmondse woningcorporaties en 
zorgpartijen Savant Zorg en de Zorgboog een systeem voor digitale sloten. 
In woonzorgcentra waar veel ouderen wonen en zorg aan huis krijgen worden 
op de centrale toegangsdeuren digitale sloten geplaatst. Dit is veiliger én 
makkelijker voor de zorgmedewerkers. “Het geeft rust en veiligheid voor ons 
allemaal,” aldus een zorgmedewerker die gebruik maakt van Telelock. 
De bewoner bepaalt zelf wie er toegang heeft tot zijn woning. 

Vanaf april 2022 kan nu iedereen in Helmond die zorg aan huis ontvangt met 
korting een digitaal slot laten plaatsen op zijn eigen voordeur. De gemeente 
Helmond vergoedt de helft van de installatiekosten van het slot (een bijdrage 
van 40 euro). Die vergoeding is voor iedereen die zelfstandig woont en zorg 
ontvangt van Savant Zorg, de Zorgboog, of een andere erkende zorginstelling of 
via aantoonbare mantelzorg. Bewoners hoeven alleen het slot aan te schaffen via 
Telelock en de financiële bijdrage wordt vervolgens automatisch verrekend via de 
factuur. 

Vraag een digitaal slot aan
Via www.telelock.nl/gemeentehelmond vraagt u een digitaal slot aan. 
Ook vindt u hier meer informatie over de voordelen van een digitaal slot. 
U kunt ook telefonisch contact opnemen met Telelock via telefoonnummer 
085 - 4017932. Na het aanvragen van een digitaal slot maakt Telelock met u een 
afspraak om het digitale slot bij u thuis te installeren.

De kosten voor het huren van een digitaal slot bedragen 15,95 euro per maand
In dit maandelijkse bedrag zit de huur van het digitale slot, het onderhoud en de 
administratie. De gemeente Helmond vergoedt de helft van de installatiekosten 
(40 euro). Hiervoor hoeft u niets te doen, dit wordt verrekend in de factuur van 
Telelock. Er is ook een mogelijkheid om een digitaal slot aan te schaffen, dit kost 
595 euro. 

Langer en veiliger zelfstandig wonen 
dankzij digitale deursloten
Ieder jaar zijn vele ouderen het 
slachtoffer van een inbraak doordat 
een sleutelkluisje met reservesleutel 
bij de voordeur wordt opengebroken. 
Dit geeft schade, overlast en vooral 
gevoelens van onrust en onveiligheid. 
Door het plaatsen van een digitaal slot 
zijn onveilige sleutelkastjes niet meer 
nodig. De financiële bijdrage loopt tot 
en met 31 maart 2023, daarna bekijkt 
de gemeente of de periode wordt 
verlengd.  
 
Kijk op www.helmond.nl/slimmesloten 
voor meer informatie.

• 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

Deze week start de gemeente met de kap van 
dode en zieke bomen 

Een aantal keer per jaar laat de gemeente bomen van de bomenkaplijst 
kappen. Uiteraard plaatst de gemeente hiervoor ook nieuwe bomen terug! 
We leggen u graag uit waarom we deze bomen kappen.

Waarom worden deze bomen gekapt?
Op de bomenkaplijst staan dode en zieke bomen en bomen met gebreken die 
een gevaar vormen voor de omgeving. Ook bomen die extreme wortelopdruk 
veroorzaken en niet op een andere manier behouden kunnen blijven staan op 
deze lijst. Waar mogelijk plaatst de gemeente er een nieuwe boom voor terug. 

Welke bomen worden er gekapt? 
Ga naar www.helmond.nl/bomen om te zien welke bomen er worden gekapt 
en waar de gemeente nieuwe bomen plant. De aanplant van nieuwe bomen 
gebeurt aankomende winter.

Nieuwe bomen: hoe wordt de plek bepaald?
Helaas kan de gemeente niet op elke plek waar een boom gekapt is een nieuwe 
boom terugplanten. Soms is er op die plek te weinig ruimte door bijvoorbeeld 
kabels en leidingen, te weinig ondergrondse groeiruimte of er staan te veel 
andere bomen omheen. Hierdoor heeft een nieuwe boom onvoldoende kans om 
uit te groeien tot een volwassen boom. Uiteraard probeert de gemeente zoveel 
mogelijk bomen terug te planten. Bij voorkeur op de plek waar een boom is 
gekapt en soms op een plek in de buurt waar meer ruimte is. Soms maken we ook 
een groter plantvak met struiken. 

Inloopbijeenkomst opvanglocaties 29 maart
 
Het is oorlog in Oekraïne. Dat houdt veel Helmonders bezig. Wij helpen bij 
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor zijn 4 opvanglocaties 
aangewezen in de stad. Wij organiseren een inloopavond over de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen op deze locaties in Helmond. Direct omwonenden 
van deze opvanglocaties kregen deze uitnodiging ook per brief.   

Inloopbijeenkomst 29 maart 
U bent op dinsdag 29 maart tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom in het 
oude Dr. Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan. Hier zijn medewerkers 
aanwezig van de organisaties die bijdragen aan de opvang op de locaties. Denk 
aan LEVgroep, SMO, Leger des Heils en de wijkagent. Zij staan u graag te woord. 
Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon binnenlopen.  

Aanmelden als vrijwilliger kan online
Via www.helmond.nl/oekraine kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. LEV 
Helmond coördineert de inzet van vrijwilligers. Vanwege de overweldigende 
belangstelling kan het even duren voor u een reactie krijgt. Hiervoor vragen wij 
uw begrip.   

Zelf Oekraïners in huis? Kijk op www.helmond.nl/oekraine 
Als u zelf opvang biedt aan Oekraïners kijk dan voor antwoorden op veelgestelde 
vragen op de website . Ook vindt u er handige links naar websites en 
telefoonnummers waar u meer informatie kunt vinden. We hebben nog niet de 
antwoorden op alle vragen, we werken de pagina steeds bij. 

 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Ameidestraat 3, 3A, 3B, 3C 15-03-2022 verbouwen winkel, oprichten  6454337

  appartementen 

Rivierensingel (4),  15-03-2022 kappen 6 bomen in diverse wijken  6806253

Vlierdense Bosdijk (1), Weyerbeemd (1), Aarle-Rixtelseweg (2)  

Weg naar Bakel 4 15-03-2022 herbouwen bedrijfswoning 5853319

Straakven 17-03-2022 renovatie 156 bestaande woningen 6813203

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dijksestraat 34                  15-02-2022 afwijken bestemmingsplan  5825921

  t.b.v. begeleid wonen 

Dijksestraat 40                 20-02-2022 begeleid wonen (kamerbewoning) 5826083

Dit is op 18 maart 2022 bekendgemaakt aan de aanvrager.

Bezwaar maken 

Tegen dit besluit 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. De werking van een 

van rechtswege verleende vergunning wordt opgeschort totdat de termijn voor het indienen 

van een bezwaarschrift is verstreken. Als binnen de termijn bezwaar wordt gemaakt wordt 

de werking van de verleende vergunning uitgesteld totdat er een beslissing op het bezwaar is 

genomen. Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neem dan contact 

op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot: 

• Het intrekken van het verkeersbesluit 2113 voor specifiek de volgende locaties:

 - Dorpstraat 33, Stiphout;

 - Schutsboom 49, Brandevoort;

 - Elzehoutstraat 2, Mierlo-Hout;

 - Arbergsstraat 41, Helmond-West;

 - Vondellaan 1a, Helmond-Noord;

 - Evertsenstraat 88, Helmond-Oost;

 - Maaslaan 160, Brouwhuis.

• Het intrekken van verkeersbesluit 2118, betreffende de locatie Oud Brandevoort 7, 

 Brandevoort.

• Aanwijzen van 2 parkeerplaatsen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

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

 1 van het RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende locaties, 

 als zijnde een correctie van de locatieaanduiding:

 - Kloosterstraat, tegenover 24, Stiphout (incorrect: Dorpsstraat 33, Stiphout);

 - Meienvoort, t.h.v. zijgevel Schutsboom 47, Brandevoort (incorrect Schutsboom 49, 

  Brandevoort);

 - Kastanjehoutstraat parkeervakken tegenover 31,  Mierlo-Hout (incorrect: Elzehoutstraat 2 

  Mierlo-Hout);

 -  Cortenbachstraat, parkeerhaven tussen 39a en 41, Helmond-West. (incorrect: 

  Arbergstraat 41, Helmond-West);

 -  Rederijkerplantsoen, parkeerhaven tussen Nachtegaallaan en Vondellaan, Helmond-Noord 

  (incorrect, Vondellaan 1a, Helmond-Noord);

 -  Van Speijklaan, tussen 39 en Evertsenstraat, Helmond- Oost (incorrect: Evertsenstraat 88, 

  Helmond-Oost);

 - Dommelstraat, tegenover 49, Brouwhuis (incorrect Maaslaan 160, Brouwhuis);

 - Brugbeemden, t.h.v. zijgevel Oud- Brandevoort 7, Brandevoort (Incorrect: 

  Oud-Brandevoort 7, Brandevoort).

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 Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van ‘bezwaarschrift’. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

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

een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, 

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

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuurs-recht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

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

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

mevr. N. Nobel. U kunt bellen naar 14 0492.

Bekendmakingen

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

Hoofdstraat 07-03-2022     Jaarmarkt, 28 augustus 2022 2022-00069

Sportcomplex de Rijpel 1 16-03-2022     Feestweekend tbv 60 jaar Jubileum  2022-00081

  S.V. Rood-Wit 62, van 7 juli t/m 11 juli 2022 

Generaal Pattonstraat 18-03-2022     Snuffelmarkt, 15 april 2022 2022-00082

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.:

Winkelcentrum Brouwhorst 16-03-2022  Jubileumweekend Winkelcentrum  2022-00045

  Brouwhorst 

Markt, Marktstraat en  16-03-2022  voorjaarskermis Helmond 2022-00043

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

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

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.

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

Gezondheidscentrum Stiphout Dorpsstraat hoek Kloosterstraat Het oprichten van een 

gezondheidscentrum.

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

Caroluslaan 5 14-03-2022 plaatsen reclame 50925766

Rivierensingel (4),  10-03-2022 kappen 6 bomen in diverse wijken  6806253

Vlierdense Bosdijk (1), Weyerbeemd (1), Aarle-Rixtelseweg (2) 

t.h.v. Engelsweg 127-129 10-03-2022 kappen 6 bomen  6803939

Sectie U, 2854, 2293,  14-03-2022 buiten planse afwijking t.b.v. 6761477

2855 (ged) 3398, 2307  oprichten woningen 

t.h.v. Duizeldonksestraat 1C 10-03-2022 kappen van een boom  6797145

Vleutendonk 2 14-03-2022 oprichten woning 6814013

Aarle-Rixtelseweg 78A 13-03-2022 oprichten woning 6559497

Vleutendonk kavel L79 12-03-2022 aanleggen uitweg 6811275

Vleutendonk kavel L78 12-03-2022 aanleggen uitweg 6808607

Watermolenwal 2 12-03-2022 vervangen 4 dakramen 6811479

Provinciale weg  08-03-2022 kappen dode bomen 6797289

kadastraal N 3230 

van Weerden  08-03-2022 oprichten veranda 6671967

Poelmanstraat 65 

Aarle-Rixtelseweg 57 09-03-2022 renovatie t.b.v. bestaande woning 6801245

Planetenbuurt 15-03-2022 renovatie type d, e en f woningen  6820281

  Planetenbuurt 

Houtse Akker 14-03-2022 oprichten 26 woningen 6595479

Geldropseweg 1 13-03-2022 legalisatie erfscheiding, overkapping  6812511

  en berging 

Straakven 14-03-2022 renovatie 156 bestaande woningen 6813203

Biesbosch 12 / Broederwal 2 /  14-03-2022 plaatsen van 6 pakket- en briefautomaten 6817217

Dierdonkpark 10 / Groningenhof 4 / Kasteellaan 11 / Torenstraat 49 

Liverdonk kavel L 70 08-03-2022 oprichten woning 6579935

Theo Driessenhof 27 18-03-2022 wijzigen kozijnen voorgevel 6831411

Dwergvlasbeek 1 18-03-2022 plaatsen erfafscheiding 6829199

Zoete Kers 81 18-03-2022 plaatsen overkapping 6829105

Hazenwinkel fase 1b -  17-03-2022 oprichten 68 woningen 6828437

Cluster 13, 14 en 15 

Kruisschotseweg,  18-03-2022 oprichten woonboerderij met 6318417

sectie L 2775  bijgebouwen 

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

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

• 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



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

Holonec, R.A.  29-12-1986

Neruja, L.I.  03-05-1993

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, 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. 

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

Belevics, M.  29-03-1992

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

Karwan, H.M.  02-11-1988

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

Bekendmaking Straatnaamgeving BSD en straatnaam nieuw hofje aan 
Nemerlaerhof

Burgemeester en wethouders hebben op advies van de straatnaamcommissie nieuwe 

straatnamen vastgesteld:

• De straatnaam Grimhuijsenhof is vastgesteld voor het toekomstige plan op het voormalige 

 tennisterrein van ’t Lobke aan de Nemerlaerhof.

• De straatnamen voor Brainport Smart District zijn vastgesteld.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 24 maart 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. Voor vragen of opmerkingen kunt 

u contact opnemen met mevr. T. Boetzkes tel. 14-0492.

Bezwaar maken

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.

Wet bodembescherming (Wbb) (1) 
Melding voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen te verrichten ten gevolge 

waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst – Steenweg 25 

(AA079408344), Helmond.

Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb.

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

op 21 februari 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan 

wel handelingen te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt 

verminderd of verplaatst.

De melding is afkomstig van Enexis Netbeheer B.V. en betreft de locatie die bekend staat als 

Steenweg 25 met locatiecode AA079408344.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 

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

 Trompstraat 155, Welschapsplein 2, Welschapsplein 3, Ameidepark 526, Ameidewal 402,

 Anna van Eekerenstraat 4, Cornelis Troostraat 19, Demerstraat 14, Dijksestraat 134, 

 Erasmuslaan 41, Harmoniestraat 112, Hof Bruheze 320, Nachtegaallaan 30, Oostende 3, 

 Rivierensingel 431.

• Gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

 Harmoniestraat 13, Nieuwstraat 12, Stationsplein 36, Waterreelaan 13.

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 Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van ‘bezwaarschrift’. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. 

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

een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, 

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

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuurs-recht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

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

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

mevr. N. Nobel. U kunt 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. 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.

Burgemeester en wethouders van Helmond 24 maart 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.

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district
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• 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
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   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


