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Iets niet in de haak in het buitengebied? Meld het!

Hulp bij invullen van uw belastingaangifte

Het Handhavingsteam Buitengebied roept iedereen op te helpen het
buitengebied in de gaten te houden. Het team houdt toezicht en
treedt op. De focus ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen en
(drugs)afvaldumpingen. Het team spoort ook overtredingen op als het
verwaarlozen van dieren en illegale hennepteelt. Het handhavingsteam kan
uw hulp goed gebruiken.

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 vanaf 7 maart terecht bij
de Stadswinkel van de gemeente Helmond.

Denkt u dat er in het
buitengebied iets niet in
de haak is? Bel dan tegen
lokaal tarief met het
speciale telefoonnummer
0900-9965432.
Uw melding gaat direct
naar een van de instanties
die samenwerken in het
handhavingsteam van
Brabant.
Afval dat in het buitengebied gedumpt is.

BuitenBeter app
U kunt uw melding ook doen via de BuitenBeter app. Met de app is het een
kwestie van een foto maken, gps-locatie bevestigen en versturen. Vervolgens
wordt uw melding automatisch naar de juiste gemeente gestuurd. De app is
gratis en beschikbaar voor iPhone, Android, Windows Phone en BlackBerry.
Meer informatie
Het handhavingsteam vloeit voort uit de samenwerking van diverse Brabantse
gemeenten en instanties. Zij werken samen onder de noemer Samen Sterk in
Brabant (SSiB). Alle informatie en het laatste nieuws hierover vindt u op
www.odbn.nl/toezicht-en-handhaving/ssib. U kunt zich via de website ook
abonneren op de SSiB Nieuwsflits.
Samen Sterk in Brabant
Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een samenwerking van Omgevingsdienst
Brabant Noord (ODBN, www.odbn.nl), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
(ODZOB, www.odzob.nl), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
(OMWB, www.omwb.nl), Provincie Noord-Brabant, alle Brabantse gemeenten,
waterschappen, Openbaar ministerie, politie en terreinbeheerders.

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.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Stepekolk S55
05-02-2016
wijziging bouwvergunning (kelder) OLO 2179327 D
Bezemheide 10
07-02-2016
oprichten garage
OLO 2181335 D
Prof. Rommelaan 3
10-02-2016
plaatsen dakkapel (zijgevel)
OLO 2187167 D
tussen President
06-02-2016
aanleg ecologische verbindingszone OLO 2109723 D
Rooseveltlaan tot aan 		
Goorloop-Noord
het Wilhelminakanaal
in Laarbeek		
Keizerin Marialaan 5
10-02-2016
vergroten Jan Vissermuseum
OLO 2186735 D
		(brandweermuseum)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Eikenwal 10
Glanzerhof 47

Projectomschrijving:		
plaatsen 2 dakkapellen (voorzijde)
vergroten dakkapel (voorzijde)

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2168653 D
OLO 2136961 D

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Verzenddatum besluit:
Korendijk 9
05-02-2016
Hooibeemd 2
11-02-2016
de Jongstraat 3
11-02-2016
		

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen fietsenstalling
OLO 2108485 D
aanpassen inrit
OLO 2139723 D
vervangen erfafscheiding en
OLO 2158323 D
tuinhuis

Verlenging beslistermijn

Startersavond voor ondernemers
Bent u korter dan vijf jaar geleden gestart met een bedrijf of wilt
u binnenkort een bedrijf beginnen in de regio Peelland? Dan is de
startersavond voor ondernemers wellicht interessant voor u. Deze vindt
plaats op 25 februari aanstaande.
Tijdens deze informatieve avond bij het businesscentrum BCT, kunt u onder
andere twee workshops volgen. De onderwerpen van de workshops zijn
acquisitie, administratie, social media, personeel en financiering. De workshops
worden verzorgd door ervaren ondernemers uit het betreffende vakgebied.
Ook wordt het BCT Startersloket Helmond gelanceerd. Dit is een nieuw
initiatief van een aantal lokale ondernemers die starters willen helpen om hun
onderneming een succesvolle start te geven.

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats in businesscentrum BCT aan de Kasteel-Traverse
in Helmond. De ontvangst is vanaf 18.30 uur en de avond wordt rond 22.00
uur afgesloten. Deelname is gratis. Wilt u deelnemen? Meldt u zich dan aan via
www.bct-helmond.nl/startersavond.
De startersavond wordt georganiseerd door de gemeente Helmond en het
businesscentrum BCT.

Projectlocatie:
Grasbeemd 5

Datum indiening:
17-12-2015

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
installeren sprinklerbeveiliging
OLO 2111231 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.

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Burgemeester en Wethouders van Helmond

• 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)

17 februari 2016

• 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

