
Controle hondenbelasting

De jaarlijkse controles voor de hondenbelasting vinden binnenkort weer 
plaats. De controle is bedoeld om te onderzoeken of uw hond is aangemeld 
voor de hondenbelasting.

Iedereen die een hond heeft, betaalt 
hondenbelasting. Heeft u één 
of meerdere honden, dan bent u 
wettelijk verplicht om deze aan te 
melden bij de gemeente. Van het 
geld dat de gemeente binnenkrijgt 
via de hondenbelasting, worden 
onder meer hondenuitlaatplaatsen 
aangelegd en onderhouden, bordjes 
geplaatst en poepzuigers ingezet.

Controle aan huis
Evenals voorgaande jaren voert de Stadswacht in uniform de controles uit. 
Ze bellen huis-aan-huis aan en stellen enkele vragen om te controleren of iemand 
een hond heeft. Bent u niet thuis, dan beoordeelt de controleur ter plaatse of er 
een hond bij u aanwezig is. Vermoedt de controleur dat dat zo is, dan laat hij of zij 
een informatiebrief met een aanmeldingsformulier achter in uw brievenbus. 
U kunt dit formulier dan invullen en opsturen naar de gemeente. 

Uw hond digitaal aanmelden
U kunt uw hond ook online aanmelden. Ga hiervoor naar 
www.helmond.nl/digitaalloket. Via een beveiligde internetomgeving kunt u de 
hond aanmelden. Hiervoor hebt u wel een DigiD-inlogcode nodig.

Uw mening telt: spreekrecht bij raad en commissies

De leden van de raadscommissies en de gemeenteraad horen graag uw 
mening. Deze kunt u geven door onder andere gebruik te maken van het 
spreekrecht.

Wilt u hiervan gebruik maken? Dan is het goed om te weten dat er enkele 
spelregels zijn:
• bij een raadsvergadering of een commissievergadering kunt u inspreken over

onderwerpen die op de agenda staan,
• als spreker krijgt u maximaal 5 minuten de gelegenheid om uw standpunt toe

te lichten,
• per groepering, instelling of organisatie mag slechts één persoon het woord

voeren. Als u wilt inspreken, geef dan vooraf aan namens welke groepering, 
instelling of organisatie u gaat spreken.

Aanvragen spreekrecht
Wilt u inspreken bij de raadsvergadering? Meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór 
het begin van de raadsvergadering aan bij de griffier, de heer J. Jaspers 
tel. (0492) 58 70 36. 

Wilt u inspreken bij een van de commissievergaderingen, meldt u zich dan 
uiterlijk vóór 14.00 uur op de dag van de commissievergadering aan bij de 
commissiegriffier. Voor de vier commissies zijn dat:
• Bestuur en economie: de heer F. Coppes, tel. (0492) 58 71 57,
• Financiën, de heer J. Hendriks, tel. (0492) 58 71 95,
• Omgeving, mevrouw J. Frerichs, tel. (0492) 58 73 06,
• Maatschappij, de heer P. Berkers, tel. (0492) 58 74 06.

Zie ook: www.helmond.nl/spreekrecht

Gemeentelijke Heffingen via inbox MijnOverheid

De gemeente Helmond heeft in 2016 al 10.000 van alle aanslagen voor 
de Gemeentelijke Heffingen digitaal verstuurd. Deze zijn bezorgd via de 
berichtenbox van Mijn Overheid. Heeft u  zich in het verleden aangemeld bij 
MijnOverheid, dan heeft u de aanslag digitaal ontvangen. 

Ook overige aanslagen, zoals de naheffing van parkeerbelasting of leges zijn in de 
berichtenbox terug te vinden. Heeft u nog geen aanslag voor de gemeentelijke 
Heffingen ontvangen en bent u wel aangemeld? Bekijk dan snel uw persoonlijke 
berichtenbox op MijnOverheid. De laatste betalingstermijn is 30 april, zorg 
daarom dat u voor die tijd uw aanslag betaalt. 

Aanmelden
Bent u nog niet aangemeld, maar wilt u uw post van de overheid ook digitaal 
ontvangen? Dat kan met de berichtenbox van MijnOverheid. In uw persoonlijke 
berichtenbox ontvangt u berichten over uw toeslagen, uw kinderbijslag, 
betaalspecificaties van uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. 
Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. 
Ervaar het zelf en meld u aan met uw DigiD op www.mijnoverheid.nl.

Heeft u zich niet aangemeld bij Mijn Overheid? Dan heeft u de aanslag inmiddels 
per post ontvangen.

WOZ-waarde opvragen voor aangifte 2015

Momenteel kunt u uw aangifte voor het jaar 2015 bij de Belastingdienst invullen. 
Bent u woningeigenaar? Dan heeft u voor het invullen van de aangifte de 
WOZ-waarde van uw woning nodig. Die is begin 2015 aan u verstrekt. Kunt u 
de gegevens niet meer vinden, dan kunt u een kopie van uw WOZ-beschikking 
opvragen. Kijk hiervoor bij WOZ-waarde op www.helmond.nl/belastingen.

Inloopavond Natuurpoort Stiphout

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van Natuurpoort in de Stiphoutse 
bossen? Kom dan op donderdag 24 maart naar de inloopavond. 
U kunt tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen in de kantine van Stiphout 
Vooruit. Er is geen vaste starttijd. 

De gemeente Helmond en de ontwikkelaar van de Natuurpoort, Kero, organiseren 
de inloopavond. Er zijn vijf thematafels waar informatie te krijgen is over de 
volgende onderwerpen: ontwerp van het gebouw, parkeervoorziening, horeca-
opzet, ruimtelijke procedures en ‘Brabantse natuurpoorten’. Dit jaar gaan de 
procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning lopen. 
Daarna start de ontwikkelaar met de bouw van het horecagebouw en wordt 
de parkeerplaats aangelegd. Volgend jaar moet de Natuurpoort dan -volgens 
planning- in zijn geheel klaar zijn. 

Hulp bij invullen van uw belastingaangifte

Woont u in de gemeente Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne, 
Someren, Asten of in een daar omliggende plaats en heeft u hulp nodig 
bij het invullen van uw belastingpapieren? Dan kunt u terecht bij de 
Stadswinkel van de gemeente Helmond.

De Stadswinkel  houdt samen met de Belastingdienst speciale spreekuren. 
De spreekuren gaan op afspraak.

Aanmelden via belastingtelefoon
Wilt u zich aanmelden? Bel dan de belastingtelefoon: 0800 - 0543. Heeft u al een 
afspraak ingepland in Eindhoven? Dan kunt u die omzetten naar Helmond.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
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6 april 2016
Referendum over associatieovereenkomst tussen 

Europese Unie en Oekraïne
Meer weten? Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen

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



Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Omgeving
Dinsdag 22 maart, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijkontwikkelingsplan Leondardusbuurt
2. Presentatie sociale grondprijzen
3. Presentatie afvalbeleidsplan

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 24 maart, 19.30 uur

Op de agenda staat de organisatieontwikkeling van de gemeente Helmond.

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond/raadscommissies. Wilt u inspreken? Kijk dan op 
www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen

Verkeersbesluiten (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

1. t.b.v. het evenement City Hellrun op 19 juni 2016 geslotenverklaringen in beide richtingen in 

te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op de onderstaande 

wegen dan wel weggedeeltes:

 • Havenweg tussen Oude Aa en Kanaaldijk N.W.

• Kanaaldijk N.O. tussen Veestraat en Oostende (deels afgesloten, deels één richting open)

• Kanaaldijk N.W. tussen Julianalaan en Eikendreef 

 (deels afgesloten, deels één richting open)

• Kasteellaan tussen Veestraat en Kasteelplein

• Frans Joseph van Thielpark

• De Wiel tussen Smalle Haven en Kerkstraat Zuid

• Groenewoud tussen De Wiel en Verlengde Stationsstraat

• Verlengde Stationsstraat

• Binnen Parallelweg

• Groenstraat

• De Callenburgh

• Weg op den Heuvel

• Beugelsplein

• Smalle Haven

• Parkweg

• De Kegelbaan

• Zuid Koninginnewal

• Noord Koninginnewal

• Ameidewal tussen Noord Koninginnewal en Markt

2. ter plaatse van de ontsluitingen van de parkeerlocaties op de Pastoor Elsenstraat een  

voorrangsregeling in te stellen.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan 

alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Tevens zijn 

verkeersbesluiten in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit 

kunt u contact opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

Vossenbeemd 101 09-03-2016  plaatsen extra koelinstallatie OLO 2007503 D

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.

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

Dorpsstraat 55 04-03-2016 realiseren winkelruimten,  OLO 1581561 D

   appartementen en woningen  

   “De Manderij”

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket

Burgemeester van 25-07-2014   oprichten extra schuur met OLO 1396773 D 

Houtlaan 176   overkapping

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

Veestraat 14 03-03-2016 plaatsen reclame OLO 2224791 D

Baroniehof 167 03-03-2016 plaatsen erfafscheiding 2016-X0186

van der 05-03-2016 oprichten berging OLO 2226257 D

Brugghenstraat 74

Rakthof 6 04-03-2016 maken uitweg OLO 2227189 D

de Callenburgh 2 07-03-2016 verbouwing woon-kantoor OLO 2231573 D

  tot 11 wooneenheden 1e verdieping

Rakthof 10A 04-03-2016 uitbreiden bedrijfspand OLO 2232351 A

Dijksestraat 131 08-03-2016 plaatsen reclame OLO 2211007 D

Janssen & Fritsenplein 11 08-03-2016 plaatsen reclame OLO 2216891 D

de Groene Loper (L 2977) 09-03-2016 oprichten woning en aanleg uitrit OLO 2067183 D

Waterleliesingel 37 09-03-2016 maken uitweg OLO 2234011 D

Dorpsstraat 30 09-03-2016 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 2234831 D

kruising de Voort 10-03-2016 oprichten 40 woningen Liverdonk OLO 2236553 D

en Abendonk

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Het Ingenieursbureau van de gemeente Helmond heeft een evaluatieverslag ingediend 

van de bodemsanering die is uitgevoerd op de locatie Heitveldweg 9-11 (vml.) te Helmond 

(locatiecode: AA079400658). Het College van B&W heeft besloten in te stemmen met dit 

evaluatieverslag. De bodemsanering is hiermee afgerond.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 16 maart 2016 zes weken in te zien bij team Milieu 

gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 71 96.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Dit doet u door 

een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en Wethouders van Helmond, 

Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden 

via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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 “Stiphout, 

Hillendonk tussen 7-11”. Het gaat om  twee vrijstaande woningen gelegen aan de Hillendonk, 

tussen de huisnummers 7 en 11. De woningen sluiten aan bij de huidige stedelijke structuur, 

maar passen niet in het geldende bestemmingsplan. Hiervoor wordt momenteel een nieuw 

bestemmingsplan gemaakt. 

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

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan gereed is en ter inzage kan 

worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekkrant De Traverse 

en op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 

vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

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

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 16 maart 2016

• 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/digitaalloket

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt


