
Regentonnenactie 
Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt en het regent vaker harder. 
Dit zorgt voor wateroverlast. Een regenton is een makkelijke manier om 
wateroverlast te helpen voorkomen. Inwoners van gemeente Helmond krijgen 
nu 30 Euro korting op een regenton. De actie loopt van 5 maart tot en met 5 mei 
2023.

Het werkt heel simpel: koppel uw regenpijp af en vang regenwater op in uw eigen 
regenton. Zo helpt u overbelasting van het riool voorkomen als het hard regent. Het 
schone regentwater kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld:
• Ramenlappen
• Tuinplanten watergeven
• Kamerplanten watergeven
• Huisdieren watergeven

Nu met 30 Euro korting
Als inwoner van Helmond ontvangt u 30 Euro korting op een regenton. De actie loopt 
van 5 maart tot en met 5 mei 2023. Er gelden een aantal actievoorwaarden. Deze 
leest u hieronder. 

Actievoorwaarden
• Korting is alleen geldig op vertoon van een volledig ingevulde bon.
• Korting geldt voor alle regentonnen van minimaal 165 liter.
• U woont in de gemeente Helmond.
• Maximaal één regenton per huishouden.
• Korting is alleen geldig in de winkel, niet bij online bestellingen.

De partijen die deelnemen aan de Regentonnenactie zijn de filialen in Helmond van 
Tuincentrum Coppelmans, Boerenbond, Gamma en Karwei.

Flyer met coupon
De flyer met coupon is te downloaden op www.helmond.nl/steenbreek2023. Ook in 
de winkels van de deelnemende partijen kunt u terecht voor de flyers met coupon.

Dit is een gezamenlijke actie van gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas.

Op de koffie bij de wethouder in maart 
Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de 
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of 
vriendin mee.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u, indien nodig, in contact brengen met andere mensen of organisaties. Uw 
ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij gebruiken bij het 
maken van beleidskeuzes.

In maart zijn de wijkspreekuren op de volgende momenten:
• Helmond-West: met wethouder Van Dijk op donderdag 16 maart 
 van 18.30 – 19.30 uur in De Westwijzer, kamer 2 (Cortenbachstraat 70);
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 16 maart 
 van 20.00 – 21.00 uur in ʻt Brandpunt, kamer De Veste (Biezenlaan 29);
• Helmond-Oost: met wethouder Van Lierop op donderdag 23 maart 
 van 19.00 – 20.00 uur in het Groet & Ontmoetplein (Evertsenstraat 19);
• Brouwhuis: met wethouder Bonte op woensdag 29 maart 
 van 19.00 – 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Loop (Peeleik 7).

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in een 
andere wijk? Bekijk alle wijkspreekuren op: www.helmond.nl/wijkgerichtwerken. 

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

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

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

Denk en doe mee! Klimaatneutraal in 2030
Wat als het ons lukt?  
Hoe ziet een klimaatneutraal Helmond eruit? En wat is er nodig om dat in 2030 
te bereiken? Gemeente Helmond nodigt inwoners van harte uit om mee te 
praten en denken over de duurzame toekomst van Helmond. Dit kan tijdens de 
Klimaatconferentie op 30 maart 2023. Inwoners met ideeën en vragen zijn dan 
van 19.30 tot 21.30 uur van harte welkom in Wijkhuis De Fonkel! 

Samen met Eindhoven werkt Helmond aan de EU missie Klimaatneutrale en 
Slimme steden. Inwoners hebben hierin een belangrijke stem. Zij krijgen tijdens de 
Klimaatconferentie op 30 maart de kans om mee te praten over wat er nodig is om 
Helmond klimaatneutraal te maken. Tijdens interactieve sessies gaan deelnemers in 
gesprek over wat zij zien als noodzakelijke oplossingen. In de eerste bijeenkomsten 
met experts, zijn al veel goede ideeën naar voren gekomen over bijvoorbeeld 
het verminderen van afval, het gebruik van duurzame vormen van vervoer, het 
vergroenen van de stad en het hergebruik van materialen. Graag horen we van 
inwoners wat hun ideeën en aanvullingen zijn om Helmond klimaatneutraal te 
maken. Voor de zomer volgt er een tweede Klimaatconferentie voor inwoners. 

Klimaatcontract
Voor de zomer wil Helmond een Klimaatcontract sluiten met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties uit de stad. In het Klimaatcontract staat hoe 
Helmond in 2030 klimaatneutraal kan zijn. Alleen samen kunnen we zorgen voor een 
klimaatneutrale stad. 

Waarom een klimaatneutraal Helmond?
Het klimaat verandert en dat merken we ook in Helmond. Zo hebben we onder 
andere te maken met wateroverlast door hemelwater en perioden van extreme 
hitte. Dit geeft risico’s voor de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Doordat 
wij mensen te veel broeikasgassen (CO2) uitstoten, stijgt de temperatuur op de 
aarde. Daarom hebben wij in Helmond de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te 
zijn. Dat betekent dat we de uitstoot van CO2 terugdringen tot nul, grondstoffen 
hergebruiken en onze omgeving klimaatbestendig inrichten. 

EU-missie Klimaatneutrale en Slimme steden
Eindhoven en Helmond krijgen vanuit de Europese Unie ondersteuning om de 
CO2-uitstoot in beide steden versneld te verkleinen en zo bij te dragen aan een 
klimaatneutraal Europa in 2050. Het doel is om ervoor te zorgen dat de steden nu en 
in de toekomst fijne en duurzame plekken zijn om te wonen, werken en recreëren.

Meer informatie en aanmelden voor de Klimaatconferentie
www.heelhelmondduurzaam.nl

Klimaatconferentie
Datum: 30 maart 2023
Tijdstip: 19.30 tot 21.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 123, 5701 VL Helmond

Eerste werkzaamheden Wijkpark Brouwhuis 
van start
In 2023 ondergaat het Wijkpark Brouwhuis een grootschalige opknapbeurt. 
Daarvoor is het nodig dat de huidige beplanting verwijderd wordt. Vanaf 20 
maart zal de lage begroeiing worden weggehaald. De mensen die aan het park 
wonen, worden door de aannemer op de hoogte gesteld wanneer zij in een 
bepaald deel van het park aan het werk zijn.

Omdat de uitvoering van de rest van de werkzaamheden nog wel even op zich 
laat wachten, wordt er ter plaatse van de verwijderde beplanting een éénjarig 
akkerbloemen-mengsel ingezaaid. Dit om overlast te voorkomen dat ontstaat door 
het tijdelijk braak liggen van delen van het park. Bijkomende voordelen zijn dat er 
minder stof ontstaat, er minder onkruid is én het geeft een vrolijke aanblik tijdens 
de periode dat er niet gewerkt wordt. De verwachting is dat in juli 2023, na deze 
werkzaamheden, er weer verder gewerkt wordt.



• 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

Voor je het weet, koop je een gestolen product
Een buitenkansje! 
Een fiets, mobiele telefoon, laptop of televisie voor een hele lage prijs. Dan moet je 
goed oppassen. Het kan namelijk heel goed dat dit gestolen spullen zijn. Controleer 
het via www.stopheling.nl of de app Stop Heling. Hier kan je ook een melding bij 
de politie doen. Hiermee wordt het lastiger gestolen spullen te verkopen (heling) en 
worden inbraak en diefstal minder aantrekkelijk voor de dief. Zo maken we Helmond 
veiliger!

We starten weer met opkoperscontroles
Om heling tegen te gaan, moeten handelaren die tweedehandsgoederen opkopen 
of verkopen zoals fietsen, metalen of sieraden, zich inschrijven als opkoper en 
bijhouden in een opkopersregister welke goederen zij in- en verkopen. Hierdoor is 
snel duidelijk of aangeboden producten als gestolen geregistreerd staan. En wordt 
het voor de steler moeilijker om gestolen goederen door te verkopen. We pakken 
samen met de politie de controles op het opkopersregister de komende tijd opnieuw 
op. Helmondse opkopers krijgen de komende tijd informatie hierover van ons. 
Geen informatie gekregen of nog vragen? Neem contact op via 14 0492.

Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart 
rijden de GRIP-wagen én de kca-bus weer 
door Helmond
Vanaf maandag 27 maart rijden het Grondstoffen Inleverpunt (GRIP) en de 
kca-bus weer tegelijk door Helmond. Zo kunt u op één locatie zowel uw afval 
voor het GRIP als voor klein chemisch afval inleveren. De wagens staan elke dag 
op verschillende plekken in de stad. We komen dus ook bij u in de buurt. Een 
bezoek aan het GRIP en de kca-bus is gratis. Lees hieronder wat u er allemaal 
kunt inleveren. Daarnaast staan ook onze afvalcoaches bij de GRIP stops om 
vragen over afval scheiden te beantwoorden.

Bij het GRIP kunt u de volgende afvalsoorten kwijt: metalen; kleine hoeveelheden 
hout en steenpuin; lampen; piepschuim (let op: geen foam, geen gekleurd 
piepschuim, geen vervuild piepschuim); textiel; harde kunststoffen; frituurvet; 
elektrische apparaten; hol glas (bijvoorbeeld een glazen vaas) en vlak glas 
(bijvoorbeeld een kapotte spiegel).

U mag maximaal één boodschappentas vol naar het GRIP brengen. 
NIEUW ! Tijdens deze ronde krijgt iedere bezoeker die grondstoffen komt brengen 
een gratis GRIP-tas ! Op=op.

Batterijen, spaarlampen en cartridges gratis inleveren bij kca-bus
Heeft u thuis nog klein chemisch afval (kca)? Bij de kca-bus kunt u onder andere 
batterijen, accu’s, (spaar)lampen, cartridges en verfproducten gratis inleveren. U 
mag klein chemisch afval onbeperkt inleveren bij de kca-bus.
 
Benieuwd op welke dag we bij u in de buurt zijn?
Het GRIP en de kca-bus staan van maandag 27 maart tot en met vrijdag 31 maart 
elke dag op verschillende plekken in de stad. U vindt het rondreisschema in 
DeAfvalApp en op www.helmond.nl/GRIP en www.helmond.nl/kca. U kunt daar ook 
al het schema van de volgende ronde in juni (week van 19 juni) bekijken. DeAfvalApp 
is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Tweede Stationskwartier Festival
Wij nodigen u van harte uit op het tweede Stationskwartier Festival!

Tijdens dit festival wordt de conceptvisie voor het gebied gepresenteerd. Er is 
volop ruimte om te reageren en door te denken over hoe de gedroomde toekomst 
daadwerkelijk samen tot stand te brengen. Hoofdvraag van de avond is: Hoe creëren 
we samen een bruisend Stationskwartier?

Het festival is voor bewoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele 
instellingen, studenten, ontwikkelende partijen, woningbouwcorporaties en andere 
geïnteresseerden in het Stationskwartier. 

We hebben plek voor maximaal 300 personen. Wilt u erbij zijn? Meld u dan vast aan  
via stationskwartier@helmond.nl.

Het Stationskwartier Festival vindt maandagavond 27 maart 2023 van 17.00 tot 
21.00 uur plaats in het Speelhuis (Speelhuisplein 2, 5707 DZ Helmond). We trappen 
af met een kleine maaltijd en aansluitend is er een borrel. 

Kijk voor meer informatie op helmond.nl/stationskwartier.

Voorjaarskermis: wegafsluitingen, verzette 
zaterdagmarkt, parkeren
De Helmondse voorjaarskermis wordt gehouden van vrijdag 24 maart tot en met 
zondag 2 april. Vanaf maandag 20 maart worden de attracties opgebouwd op de 
Markt, de Ameidewal en een gedeelte van de Watermolenwal. In verband met de 
kermis zijn een aantal verkeersmaatregelen genomen en zijn de openingstijden 
van sommige parkeergarages anders. Dit staat uitgebreid beschreven in het 
nieuwsbericht op www.helmond.nl. In dit bericht staat ook informatie over de 
aangepaste locatie van de zaterdagmarkt tijdens de kermis. 

Komt u ook naar het volgende CampusCafé?
Het belooft een interactieve avond te worden met een divers programma. We zijn 
deze keer welkom bij Helmond Sport, Sportpark de Braak 7, 5703 DX Helmond.
Bent u erbij? Laat het even weten via campusdebraak@helmond.nl.

Datum: 29 maart 2023
Locatie: Helmond Sport
Inloop: 18:15 uur
Start: 18:30 uur

Bekendmakingen

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Dossiernr:
Winkelcentrum Brouwhorst 07-03-2023 Koningsmarkt Brouwhorst, 27 april 2023  2023-X0102
van der Brugghenstraat 41 07-03-2023 Jubileumfeest & reünie Scouting 2023-X0599
  Jan Baloys, 13 mei 2023  
Markt (18) 07-03-2023 straatvoetbaltoernooi JIBB, 17 juli 2022  2022-X1101
Heibloemweg 16 08-03-2023 Elis personeelsfeest, 24 juni 2023  2023-X0057
 Peeleik, Bruhezerweg 10-03-2023 Boeremert Brouwhuis, 28 mei 2023  2023-X0040
Sportpark Brandevoort,  10-03-2023 Halve van Helmond, 16 april 2023  2022-X3887
De Veste Brandevoort, sportpark Molenven 

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 
ʻs-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
St. Willibrordstraat 10 03-03-2023 plaatsen tijdelijke noodlokalen (5 jaar) 7621357
De Veste Cluster 23 06-03-2023 oprichten 45 woningen en uitwegen  7102115
Geeneind 12 07-03-2023 diverse wijzigingen woning 7640053
Kromme Steenweg 3 07-03-2023 vervangen bestaand kelderdek 7642227
Schutsboom 45 07-03-2023 vergroten woning 7583933
Bakelsedijk 6 08-03-2023 vergroten pand en strijdig gebruik 7645305
Jan Stevensstraat 115 09-03-2023 wijzigen gevels, vervangen dakpannen 7647699

Elektrische
apparaten Hout Piepschuim MetalenHarde



• 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                                         16 maart 2023

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.

Ingediende evenementenaanvragen
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Dossiernr:
Havenweg 4 06-03-2023 Uitloop Kasteeltuinconcerten Franske  2023-X0660
  2023, 7 juli t/m 26 augustus 2023  
Kamstraat 26 06-03-2023 Koningsdag  Il Borgo 2023,   2023-X0663
  26 t/m 27 april 2023 
Peeleik en  10-01-2023 Kermis Helmond Brouwhuis,  2023-X0067
Rector Heuvelstraat  13 mei t/m 16 mei 2023  
Heibloemweg 16 09-01-2023 Elis personeelsfeest, 24 juni 2023  2023-X0057
Bruhezerweg 2A -  08-03-2023 Halloween Brouwhuis, 28 oktober 2023  2023-X0692
Louis Donkersplein 
Havenweg 4 08-03-2023 Franske live, 19 mei 2023  2023-X0694
Havenweg 4 08-03-2023 Pinkster Franske, 27 mei 2023  2023-X0698
Havenweg 4 08-03-2023 Drakenboot Franske, 10 t/m 11 juni 2023  2023-X0701
Montgomeryplein 1 09-03-2023 Oliemolense snuffelmarkt,  2023-X0710
  17 september 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 reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Branchweg 8 07-03-2023 oprichten bedrijfsruimte met kantoor,  7429017
  maken uitweg 
Bollenhoeve 12 07-03-2023 uitbreiding eerste verdieping 7340839
Molenven 1 08-03-2023 oprichten overkapping 7453481
Venstraat 25 08-03-2023 vergroten woning 7529171
Kromme Steenweg 3 10-03-2023 vervangen bestaand kelderdek 7642227
Kromme Steenweg 15 10-03-2023 vergroten woning 7012413

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
Gerrebrands, D.S.  03-10-1989
Bărbuţă, A. C.  31-01-1999
Kanaloš, Š.  09-10-1969
Kanalošová, D.  27-08-1978
Van der Linden, P.  28-03-1984

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. 

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
Aarts, D.  03-06-1992
Józefowicz, P.  09-12-1988
Trandafir, L. A.  17-09-1976
Husejnović, E.  23-08-1959
Husejnović, A.  25-10-1996
Stoian, N.  03-07-1975
Stoian, A.O.  15-11-2013
Stoian, A.O.  25-05-2012
Stoian, V.Y.  18-06-2008
Stoian, O.O.  25-04-2011
Stoian, I.Y.  12-05-2006

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratie nr/

Datum verzending
Juud’s hal Kerkstraat 46 Exploitatievergunning 51333642/2-3-2023
 
Meer informatie 
U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, via 
telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@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
Piet Keijzer Autohandel B.V. Kanaaldijk Z.W. 1 Het keuren, saneren en vervangen van 

diverse bovengrondse opslagtanks.
Van den Nieuwenhuijzen Auto’s Varenschut 21A-G Het uitbreiden van een inrichting.
Autobedrijf T. Weber & Zn. Beemdweg 8 Het vervangen van bovengrondse 

opslagtanks.

Verkeersmaatregelen(2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:
 - Marslaan thv 55 (VKB 2321)
 - Kluisstraat (VKB 2323)

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.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – De Wolfsputten naast 5
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 Buitengebied – De Wolfsputten naast 5 met ingang van 17 maart 2023 
gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit bestemmingsplan maakt de realisatie van een nieuwe woonbestemming aan de 
De Wolfsputten 5 te Helmond mogelijk ten behoeve van de oprichting van één Ruimte voor Ruimte 
woning. 

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.0794.0000BP210112-1000. 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 eenieder 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 Buitengebied – De Wolfsputten naast 5. 
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.


