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Gemeentelijke belastingen

Uiterlijk op 1 februari 2016 ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeente-
lijke belastingen. Op dit aanslagbiljet staat wat u dit jaar dient te betalen 
aan gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing, rioolheffing, voor 
huizenbezitters de onroerende zaakbelasting (OZB) en voor hondenbezitters 
de hondenbelasting. Huizenbezitters en huurders treffen op het aanslag-
biljet ook de nieuwe WOZ-waarde van hun woning of pand aan.

De stijging van de totale gemeentelijke belastingen bedraagt gemiddeld onge-
veer 1,75%. Deze stijging betreft uitsluitend een inflatiecorrectie. Dit geldt voor 
alle gemeentelijke belastingen. Bij de OZB speelt daarnaast de waardeontwik-
keling van uw woning een rol. Als uw woning meer dan gemiddeld in waarde is 
gestegen of juist gedaald, dan is het bedrag dat u moet betalen ook hoger of juist 
lager dan vorig jaar. 

Einde acceptgirokaart
Betaalt u via automatische incasso, dan verandert er niets aan de wijze van in-
ning: het verschuldigde bedrag wordt in acht termijnen van uw rekening afge-
schreven. Betaalt u niet via automatische incasso, dan moet u zelf zorgen voor 
het overmaken van het verschuldigde bedrag. Bij de aanslag zitten géén accept-
girokaarten meer. De gemeente is hiermee gestopt omdat de acceptgirokaarten 
nauwelijks meer gebruikt werden en de kosten erg hoog zijn. Vindt u het lastig 
om het bedrag zelf over te maken, dan kunt u natuurlijk altijd overstappen op 
automatische incasso.

Mijn Overheid
Vanaf 2016 is de gemeente Helmond voor de verzending van belastingaanslagen 
aangesloten bij de digitale berichtenbox ‘Mijn Overheid’, dé manier waarop de 
overheid haar correspondentie met burgers laat plaatsvinden. Mogelijk kent u 
Mijn Overheid al van bijvoorbeeld de Belastingdienst (Toeslagen), de Rijksdienst 
voor het wegverkeer (RDW) of een andere overheidsorganisatie. Als u een account 
heeft, wordt ook uw aanslag gemeentelijke belastingen voortaan via dit kanaal 
bij u bezorgd. U krijgt een melding per e-mail dat er een bericht van de gemeente 
Helmond voor u klaar staat. Heeft u nog geen account, dan kunt u zich 
aanmelden op www.mijnoverheid.nl.

Waardebeschikking voor huurders
Met ingang van belastingjaar 2016 zijn gemeenten wettelijk verplicht om 
WOZ-beschikkingen toe te zenden aan huurders van woningen. Bent u huurder, 
dan krijgt u alleen een beschikking waarop de waarde van uw woning wordt ver-
meld. U krijgt geen belastingaanslag en u hoeft dus ook géén OZB te betalen. 

Kwijtschelding
Steeds meer aanvragen voor kwijtschelding lopen via het Inlichtingenbureau. 
Bent u bekend bij het Inlichtingenbureau dan hoeft u geen aanvraagformulier in 
te sturen omdat uw gegevens al getoetst zijn. Heeft u vorig jaar kwijtschelding 
gekregen, maar niet via het Inlichtingenbureau, dan krijgt u het aanvraagformu-
lier kwijtschelding direct toegestuurd. U kunt het aanvraagformulier ook down-
loaden via www.helmond.nl/belastingen. Er worden geen antwoordkaartjes meer 
met de aanslag meegestuurd. Op www.helmond.nl/belastingen kunt u zelf een 
proefberekening maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijt-
schelding. Kunt u het formulier niet zelf invullen, dan kan de Formulierenbrigade 
u helpen op een van de zes spreekuurpunten in Helmond. Meer informatie kunt u 
vinden op de website van de LEVgroep: www.levgroep.nl.

Meer informatie
Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Kijk dan eerst op 
www.helmond.nl/belastingen. Daar vindt u veel informatie en u kunt er onder 
andere de WOZ-waarde en het taxatieverslag opvragen, formulier kwijtschelding 
downloaden of bezwaar maken. Heeft u geen internet of wordt uw vraag niet 
beantwoord op de website, belt u dan met het Klant Contact Centrum: 14 0492.
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  Commissievergadering Maatschappij

   25 januari, 19.30 uur, raadzaal

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

1. Presentatie Peelsamenwerking - in aanwezigheid van de voltallige raad
2. Presentatie Voortgang van de Wmo en jeugdzorg.

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Bakelsedijk 308 11-01-2016 plaatsen erfafscheiding OLO 2117863 A
Rinckstraat 8 12-01-2016 plaatsen dakkapel OLO 2094693 D
Vilsterendreef 2 12-01-2016 vergroten woning met erker OLO 2082203 D
Kasteeltuin 13-01-2016 kappen 3 bomen OLO 2102307 D
Rooseindsestraat 121 14-01-2016 verbreden inrit OLO 2106619 D
Ketsegangske 2-4-6-8 14-01-2016 verzoek ontheffing  OLO 2079503 A
   bestemmingplan wonen op 
   begane grond 
Zwanebloemsingel 68 14-01-2016 oprichten woning OLO 2050425 D
Houtsestraat 64 12-01-2016 ontheffing bestemmingsplan  OLO 2133951 A
   i.v.m. een evenement carnaval 
   CV ‘t Barrierke 
Schootenseweg 15-01-2016 kappen 2 bomen OLO 2102289 D

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure  (2)

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
  legging:
Kranenbroek 1 21-01-2016  verzoek intrekking  2015-X0822
   milieuvergunning Manders Holding 
Groningenhof 4 21-01-2016  brandveilig gebruik OLO 2011661 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 beroep-
schrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzie-
ningenrechter (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 (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Glanzerhof 47 10-01-2016 vergroten dakkapel (voorzijde) OLO 2136961 D
Stipdonkseweg- 12-01-2016 ophogen en inrichten perceel OLO 2139419 D
Nieuwe Aa  
Wesselmanlaan 25 11-01-2016 tijdelijke bouwvergunning  OLO 2138273 D
   CT-scanner 
Berkveld 19 14-01-2016 kappen van 3 tal bomen  OLO 2143631 D
   (speelbos VSO-leerlingen) 
Havenweg 16A 14-01-2016 plaatsen overkapping OLO 2144725 A
Kromme Steenweg 16 15-01-2016 brandveilig gebruik i.v.m.  OLO 2144707 D
   kampweekend theater en dans 
Hooibeemd 2 15-01-2016 aanpassen inrit OLO 2139723 D

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Geldropseweg 55 17-11-2015 vergroten woning met  OLO 2064539 D
   overdekt zwembad 
Dorpsstraat 55 16-12-2014 realiseren winkelruimten,  OLO 1581561 D
   appartementen en woningen “de Manderij” 

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.

• 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

• 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)



Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplannen
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge art. 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende bestemmingsplannen:

1. Kaldersedijk tegenover 8
Door een initiatiefnemer te Helmond is verzocht om gebruik te maken van de Ruimte voor Ruimte-
regeling om zodoende een woning aan de Kaldersedijk te kunnen oprichten op een kavel tegenover de 
Kaldersedijk no 8.

2. Brandevoort II – Broekstraat 91
De aanleg van het fietspad Helmond-Eindhoven gaat over percelen G 2701 en G 2702. Deze gronden zijn 
niet in eigendom van de gemeente Helmond. Ter compensatie wordt het pand aan de Broekstraat 91 
gelegaliseerd tot recreatiewoning. Deze recreatiewoning is thans in gebruik door de eigenaar van 
percelen G 2701 en G 2702.

3. Woonwagenlocaties Helmond I
Dit plan is een actualisatie van het bestemmingsplan Woonwagenlocaties Helmond I. Na 10 jaar is dit 
bestemmingsplan toe aan een actualisatie. Het planologisch juridisch kader blijft nagenoeg ongewijzigd 
en zal dan ook uit het vorige plan worden overgenomen.
 
4. Brandevoort Zuidwest
Het betreft het actualiseren van het zuidelijke gedeelte van het bestemmingsplan Brandevoort II. 

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 kan worden gelegd. 
Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekkrant Traverse en op 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.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Suytkade I”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere waarden voor 
de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het bestemmings-
plan “Suytkade I “. Deze waarden zijn: maximaal 59 dB voor het wegverkeerslawaai, maximaal 68 dB voor 
het spoorweglawaai en maximaal 55 dB(A) voor industrielawaai. De hogere waarden voor de geluidbelas-
ting betreffen woningen zoals deze worden geprojecteerd in het bestemmingsplan Suytkade I.

Inzage
Met ingang van 21 januari 2016 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek zes 
weken door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een 
papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van het papieren exemplaar kan alleen op 
afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch maken via www.helmond.nl/afspraak of via 14 0492. 

Zienswijze
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun ziens-
wijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen kun-
nen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team Milieu, Postbus 950, 5700 
AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Suytkade I. Mondelinge zienswijzen 
kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door 
te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

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

Ontwerpbestemmingsplan Suytkade I
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerpbestemmingsplan 
Suytkade I met ingang van 21 januari 2016 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Het betreft een actualisering van het bestemmingsplangebied Suytkade. Het gebied wordt begrensd 
door de Zuid-Willemsvaart, de Insteekhaven, de Montgomerystraat en de Taftstraat, Suytboulevard,  
Hoogeindsestraat en Cacaokade in het noorden.

Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en 
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000BP130135-1000. 
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 
Het bekijken van dit exemplaar kan alleen op afspraak, via 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 
De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar 
voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad, 
afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van: 
zienswijze bestemmingsplan Suytkade I. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 
9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen 
telefoonnummer (0492) 702602.

Verkeersbesluiten (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 
Verkeersbesluit 1518 in te trekken en door het plaatsen van betonnen legio-blokken op het wegdek, een 
fysieke knip aan te brengen voor gemotoriseerd verkeer ter hoogte van het kruispunt Suurhoffstraat/
Arbergstraat;

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.

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 20 januari 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


