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AED redt levens! Start een eigen AED-netwerk

Wegafsluitingen Braverun

Krijgt iemand een hartstilstand? Dan zijn de eerste 6 minuten van
levensbelang. In die minuten is de kans het grootst dat iemand de
hartstilstand overleeft. Als er dan een AED in de buurt is en er zijn inwoners
die weten hoe ze die moeten inzetten, dan wordt de overlevingskans nog
groter. In diverse wijken in Helmond zijn inmiddels zogenaamde dekkende
AED-netwerken. Er is zo altijd een AED in de buurt. Start ook een netwerk in
uw wijk en help mee levens te redden!

Op zondag 16 september vindt de Braverun plaats in Helmond. In
Brandevoort zijn verschillende parcours uitgezet met obstakels. In verband
met dit evenement zijn er diverse wegafsluitingen.
Vanwege de Braverun zijn de volgende wegen van 10.00 tot 20.00 uur afgesloten:
Laan door de Veste tussen Herenlaan en de Voort, Neerwal tussen Stijlstraatje
en de Lauwerstraat, Broederwal, Diepenbroekpad, de onderdoorgang bij station
Brandevoort, Markesingel en Diepenbroek.

Sporten uitproberen tijdens Nationale Sportweek
Van 15 tot en met 29 september 2018 vindt de Nationale Sportweek plaats.
Tijdens de Sportweek zijn er door de hele stad tal van sportactiviteiten.
Allerlei sportverenigingen zetten de deuren voor u open en bieden u de
mogelijkheid om sporten uit te proberen.
Dit jaar bestaat de Nationale Sportweek (NSW) 15 jaar, een jubileumjaar voor
NOC*NSF. Om dat te vieren duurt de NSW daarom 15 dagen in plaats van 7.
Op zondag 16 september is er een speciale fietsroute langs allerlei sportclubs. De
toegang is overal gratis. Trek wel uw sportkleding aan, want op veel plekken kunt
u meteen meedoen. Het volledige programma vindt u op www.jibbhelmond.nl.

Een AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar
apparaat dat het hartritme kan herstellen door het geven van een elektrische
schok. Waar u zich ook bevindt in een dekkend netwerk, er hangt altijd een AED in
een straal van 500 meter (de 6 minuten-zone).

Gemeente helpt u
De gemeente helpt u wanneer u voor uw wijk ook een dekkend AED-netwerk wilt
inrichten. Zo betaalt de gemeente de aanschaf en het onderhoud en zorgt voor
de kosten van de reanimatiecursus. De gemeente geeft u ook advies over hoe u
burgerhulpverleners kunt werven. Dat zijn wijkbewoners die leren reanimeren,
met een AED te werken en die worden opgeroepen zodra een wijkbewoner een
hartstilstand krijgt.

Aan de slag?
In Mierlo-Hout en in Brouwhuis/Rijpelberg zijn dankzij bewoners dekkende
netwerken. Wilt u ook aan de slag? Neem dan contact op met de gemeente via
aed@helmond.nl of telefonisch via 14 0492. Meer informatie vindt u op
www.hartstichting.nl en www.hartslagnu.nl.

Bijeenkomst evenementensubsidies

Op 19 september, van 19.00 tot 21.30 uur, organiseert de gemeente Helmond
een bijeenkomst over de subsidiemogelijkheden voor evenementen. De bij
de gemeente bekende organisatoren van evenementen hebben voor deze
bijeenkomst een uitnodiging ontvangen. Bent u een evenementenorganisator en
heeft u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen? Dan bent u van harte welkom
om de bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij
mevrouw T. van Horne (t.van.horne@helmond.nl). Zij stuurt u dan alle benodigde
informatie toe.

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)

Vergaderingen
welstandscommissie

Projectlocatie:
Bakelsedijk 262-264

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen tijdelijk unit t.b.v. huisartsenpraktijk
OLO 3747105

Vastgesteld bestemmingsplan “Stiphout – Geeneind 12”
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 18 september 2018 en
2 oktober 2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
van 12.00 tot 19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Steenweg 17
29-08-2018
Scheepsboulevard 2
29-08-2018
Zonnedauwsingel 41
30-08-2018
Laathoeve 3
03-09-2018
Pastoor v.d. Venstraat 28
05-09-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vestigen speelautomatenhal
2018-X0953
vestigen speelautomatenhal
2018-X0954
vervangen erfafscheiding
OLO 3883975
plaatsen erfafscheiding
OLO 3889923
vergroten garage
OLO 3892841

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Lage Dijk 2 /
30-08-2018
Rooseindsestraat 55
Trambaan 30
30-08-2018
Liverdonk, kavel L46
31-08-2018
percelen B 04316, B 03672, 03-09-2018
B 02849
Klarenbeemden 36
05-09-2018
Schelvisstraat
05-09-2018
1-2-3-4-5-6-7-8

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken nieuwe uitweg en
OLO 3806601
verplaatsen bestaande bedrijfsuitweg
verbouwen en vergroten woning
OLO 3807919
oprichten woning, maken uitweg
OLO 3732077
aanleg fietspad Molenven op
OLO 3381925
Helmonds grondgebied
plaatsen poort
OLO 3863449
gevel renovatie
OLO 3855687

Verlenging beslistermijn

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Kortenaerstraat 1-15,
12-07-2018 renoveren 85 woningen
Piet Heinstraat 12-40,
(complex 607)
Evertsenstraat 21-47 en 22-32

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3797245

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De
plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons
college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging:
Voorste Akkerweg
03-09-2018
3 t/m 17 even huisnummers

Projectomschrijving
oprichten 26 woningen
Houtse Akker

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3387403

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder
gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving:
kadastraal T 6410
03-09-2018 melding milieuneutraal wijziging
Roggedijk 4
31-08-2018 milieuneutraal veranderen,
aanvraag mesttank

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 4 september 2018 het bestemmingsplan
Stiphout – Geeneind 12 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 13
september 2018 gedurende zes weken ter inzage.
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van één woning.
Inzage
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.0794.1700BP170191-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 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.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 september 2018 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend
belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan “’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14 ”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 4 september 2018 het bestemmingsplan
’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang
van 13 september 2018 gedurende zes weken ter inzage.
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 4 vrijstaande woningen.
Inzage
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.0794.1300BP170188-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 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.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 september 2018 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend
belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3885831
OLO 3885743

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting
Autosloperij P.T. Keijzer

Locatie
Kanaaldijk Z.W. 1

Omschrijving melding
Het vervangen van tanks.

• 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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Heiakker I

Vastgesteld bestemmingsplan Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 4 september 2018 het bestemmingsplan
Heiakker I gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het
bestemmingsplan ligt met ingang van 13 september 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 4 september 2018 het bestemmingsplan
“Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 13 september gedurende zes weken ter inzage.

In het kader van de actualiseringsplicht is voor het geldende bestemmingsplan “Heiakker”
een nieuw conserverend bestemmingsplan gemaakt, “Heiakker I”. Hierin zijn de woonbuurt
Heiakker en de sportvelden van Brouwhuis gelegen en deze worden voorzien van een actueel
planologisch-juridisch kader. Hierin zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van ca. 20 senioren woningen en ca. 11
appartementen.

Inzage
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.0794.1400BP170154-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 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.
Omschrijving wijzigingen ten opzichte van ontwerp
- Toelichting: aan de waterparagraaf wordt een kaartje met de ligging van de Weijerloop
toegevoegd
- Regels: aan art. 8.1 wordt sub f toegevoegd voor de ecologische waarden van het gebied
Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen
naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende,
bestemmingsplan.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 september 2018 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop
van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan
niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft
ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval
wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid BP
“Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 9 juli 2018 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal
54 dB ten gevolge van de Paulus Potterlaan hebben vastgesteld ten behoeve van de
omgevingsvergunning van het bestemmingsplan “Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van 13 september 2018
gedurende zes weken door een ieder te raadplegen op de gemeentelijke website
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage op het
Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar kan alleen op
afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.
Beroep
Tegen het besluit kan met ingang van 13 september 2018 gedurende zes weken schriftelijk
beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Inzage
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.0794.1200BP170187-2000.
Er ligt ook een papieren exemplaar 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.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 september 2018 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend
belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Oude Torenstraat,
04-09-2018 Punktholzer Bierfest
2018-03436
veld bij Scouting Jan Baloys Stiphout
(26 september t/m 30 september 2018)
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:
Beukeliusstraat

Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
05-09-2018 Garageverkoop Beukeliusstraat
(9 september 2018)

Registratienr.:
2018-03258

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. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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. Tevens 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.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

• 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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

12 september 2018

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen,
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

