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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.

Helmond heeft Antwoord ©
www.helmond.nl/belastingen

  

  Raadsvergadering
   2 februari 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 februari a.s. in de raadzaal in Boscoton-
do. De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda en de bijbehorende stukken 
vindt u op www.helmond.nl/gemeenteraad. De stukken liggen ook ter inzage in 
de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Verordening en beleidsregels inburgering Helmond 2015.
• Financiële situatie Stichting Belangen Helmond Sport en presentatie integrale 
 visie op de Braak.
• Peelsamenwerking.

Aan het eind van de vergadering neemt de raad afscheid van de heer T.J.W. van 
de Ven. Hij heeft aangegeven zijn werkzaamheden als raadslid en waarnemend 
voorzitter van de gemeenteraad van Helmond te beëindigen.

De complete agenda vindt u op de website www.helmond.nl/gemeenteraad.

  

  Welstand
   

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 2 februari, 16 februari, 
1 maart en 15 maart 2016. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de welstands-
vergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: www.helmond.nl, 
Bewoners, Bouwen, onder kopje Bouwen  Welstandscommissie met agenda’s. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van 
Thielpark 1 te Helmond, geopend op maandag van 12.00 uur tot 19.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt dit doorgeven op telefoonnummer 
0492-587575 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Hulshoeve 5 18-01-2016 oprichten woning OLO 2076173 D
Doornweg 8 18-01-2016 oprichten woning OLO 2051191 D
Sportpark  18-01-2016 legaliseren materialenruimte OLO 2074661 D
Brandevoort 1  Sportpark Brandevoort 
van Leeuwenhoek- 19-01-2016 plaatsen dakkapel OLO 2096571 D
laan 14 
Ben van Dorststraat 5 19-01-2016 maken uitweg OLO 2146221 D
Schutterlaan en Tivoli 20-01-2016 aanleg wadi’s in bos OLO 2087021 D
Aarle-Rixtelseweg 67 21-01-2016 aanvraag uitweg/inrit OLO 2094723 D
Gerstdijk 1 21-01-2016 plaatsen reclame OLO 2130649 D
Zuiddijk 10 22-01-2016 verplaatsen achtergevel OLO 2084887 D

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Ben van Dorststraat 5 15-01-2016 maken uitweg OLO 2146221 D
Achterdijk 11 18-01-2016 herbouw bedrijfspand OLO 2080609 D
Brand 27 19-01-2016 oprichten woning  OLO 2150555 D
   (wijziging bouwvergunning) 

• 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



Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Rootakkers 15 02-12-2015 oprichten berging met overkapping OLO 2088161 D

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.

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Helmond - Ruwe Putten 3” 
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 Helmond - Ruwe Putten 3” vanaf 28 januari 2016 zes weken door een ieder kan worden 
ingezien. Het betreft hier het wijzigen van een grondgebonden veehouderijlocatie naar een productie-
bedrijf voor permanente teelt-ondersteunende voorzieningen.

Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen en de 
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Identificatiecode is NL.IMRO.0794.0000BP150010-1000. 
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 telefoonnummer 14 0492 of 
www.helmond.nl/afspraak. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend. 

Zienswijzen 
Tijdens genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen 
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 Ruwe Putten 3. 
Als u een zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor bellen naar telefoonnummer 
(0492) 702602, op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur. 

Vertrokken met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen geen bekend adres meer 
hebben in de Basisregistratie Personen (BRP). Het college van B&W heeft het voornemen de bijhouding 
van de persoonslijsten van deze personen stop te zetten. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer 
als ingezetene in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties 
waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum
 
GM Welles  14-04-1987
KA Malinka  23-04-1995
MNT Teunisse  05-11-1993
PA van de Beurcht  10-01-1966
H Benali  04-03-1962
GAM Davidson Descelles 06-12-1967
AC Otgens  03-08-1985
JP Kindt  16-05-1969
Y Boubri  25-09-1989
T Bibi  21-09-1994
B Sahin  15-02-1995
E Sahin  14-08-1975
R Asekkach  28-02-1989
A Barry  17-05-1980
J Azar Sina  01-07-1976

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit voornemen zijn 
zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
postbus 950,  5700 AZ Helmond. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier 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. Na vier weken wordt over het voornemen een 
definitief besluit genomen.

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

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ontvangen van:

Naam inrichting: Locatie: Omschrijving melding:
Nemanja Hoofdstraat 149 Het van veranderen van een ijssalon.
Xycarb Ceramics BV Zuiddijk 4 Het wijzigen van een bedrijfsgebouw.
MTA B.V. Waterbeemd 11-13 Het starten van een bedrijf voor logistiek 
   en verspaningswerkzaamheden

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Stichting Woonpartners heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag van de 
bodemsanering voor de locatie Astronautenlaan 80 e.o. te Helmond (locatiecode: AA079408696). 
Het college van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag van de uitgevoerde 
deelsanering. Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. 

Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 27 januari tot 3 maart 2016 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.

Wet bodembescherming (Wbb)
Definitief besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Het Ingenieursbureau van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met 
het evaluatieverslag van de bodemsanering voor de locatie Altenahof, Gaasterland, Kennemerland, 
Gooisehof en Sallandhof te Helmond (locatiecode: AA079408640). Het College van B&W heeft besloten 
om in te stemmen met het evaluatieverslag van de deelsanering op de bovengenoemde locatie.

Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van afdeling 3.4 Awb. Het definitief besluit en de daarop 
betrekking hebbende stukken liggen vanaf 27 januari 2016 zes weken ter inzage in de Stadswinkel, Frans 
Joseph van Thielpark 1 te Helmond. U kunt de stukken zonder afspraak inzien op maandag van 12.00 tot 
19.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Beroep
U kunt in beroep gaan tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan dus voor 9 maart 2016.
Het beroepschrift dient te worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20.019, 2500 EA  DEN HAAG of digitaal via de website digitaalloket.raadvanstate.nl. Door middel 
van een verzoek om voorlopige voorziening aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
kan worden verhinderd dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd.

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 27 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


