
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. 
Via een beveiligde internetomgeving kunt u de hond aanmelden. Hiervoor hebt u 
wel een DigiD-inlogcode nodig.

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u als het nodig is in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

6 april spreekuur bij wijkhuis Westwijzer
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 6 april van 10.00 tot 11.00 uur in 
wijkhuis Westwijzer (Helmond-West). Met wethouder Van der Zanden kunt u in 
gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, 
onderwijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder 
De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht 
werken en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.
U kunt zich tot en met 29 maart aanmelden voor het spreekuur. 
Wethouder Van der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij Jolanda Benders, via 
j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151. Spreekuur wethouder De Vries: 
aanmelden bij Tanja Geelen via t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven). Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? 
Wethouder Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een 
gesprek met wethouder Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: 
l.daub@helmond.nl of 0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar 
een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via 
mevrouw Daub.

Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in 
te dienen, bezwaar aan te tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. 
Daarvoor biedt de gemeente andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u 
daarover meer.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Meer voor wie minder heeft. 
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Reserveer 

vast in uw agenda: 

donderdag 13 april 

van 14.00 tot 21.00 uur

Iedereen krijgt in Helmond de kans om mee te doen. 

Ook als je minder te besteden hebt. Daar zorgen we met elkaar 

voor. Om dat te kunnen blijven doen, is het belangrijk om steeds 

met elkaar in gesprek te zijn. Wij nodigen je van harte uit!

Praat mee

Denk meeDoe mee

Wijkhuis 

De Geseldonk 

Helmond - ‘t Hout
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• 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

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

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 23 maart, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie Visie Helmond als werkgever 2020
2. Statuten Stichting Automotive Campus en voorstellen nieuwe directeur 
 Automotive Campus, de heer L. Boon

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 21 maart 2017, 4 april 
2017, 18 april 2017, 2 mei 2017. Alle 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/welstandcommissie. 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 58 75 75 of per e-mail: gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Gooisehof 72 03-03-2017 pl. erfafscheiding, wijzigen gevel,   OLO 2838245

  pl. 4 airco-units op dak

Ganzewinkel 10A 03-03-2017 afwijking bestemmingsplan,  OLO 2840171 D

  maken 2 uitwegen

Liverdonk, cluster 3 03-03-2017 wijziging 14 van 60 woningen OLO 277688

Overijsselplantsoen 41 05-03-2017 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 2837723 D

Wilhelminalaan 20 06-03-2017 vergroten woning OLO 2840353 D

Kaarderhof 64 02-03-2017 verbouwen woning OLO 2836553 D

Korendijk 9 07-03-2017 plaatsen units OLO 2830153 D

de Groene Loper,  08-03-2017 oprichten woning OLO 2648407 D

kavel L 3016

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

Beethovenlaan 7 06-03-2017 verbreden inrit OLO 2778778 D

Elsbeen v. Baerlestraat 41 08-03-2017 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 2759561 D

Middendijk 1B 09-03-2017 aanpassen gevel en plaatsen reclame 2016-X0999

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

Kaarderhof 64 07-03-2017  verbouwen woning OLO 2836553 D

Dorpsstraat 41 07-03-2017  vergroten woning OLO 2794750 D

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een wijziging van een bodemsaneringsplan.

Locatie: Dorpsstraat - riolering (AA079408699)

Melder: afdeling IBOR, gemeente Helmond

Datum: 02-03-2017

Betreft: De wijziging heeft betrekking op het bemalingsplan tijdens de 

 rioolwerkzaamheden. 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een wijziging van een bodemsaneringsplan.

Locatie: Astronautenlaan 80 e.o. (locatiecode AA079408696)

Melder: afdeling IBOR, gemeente Helmond

Datum ontvangst: 2 maart 2017

Betreft: De wijziging heeft betrekking op de aanleg van een plant-/boomvak in

 een groenstrook gelegen aan de Adonislaan.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie  Omschrijving melding

SMO Helmond Engelseweg 127-127a  vestigen Jobffactory en Super Sociaal

Endinet B.V. Maisdijk naast nummer 9  Het oprichten van een afleverstation

Kennisgeving beschikking milieuneutraal wijzigen (2)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Nederlandse Organisatie voor Toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek, Automotive 

Campus Helmond.

Het betreft een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de CNG-capaciteit, 

OLO-nummer 2457699.

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 maart 2017 tot 27 april 2017 ter inzage 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088 - 3690455) een afspraak maken

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.

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.


