
Aanslag gemeentelijke belastingen

Tussen 25 en 31 januari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke 
belastingen. Op dit aanslagbiljet staat wat u dit jaar betaalt aan 
gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing, rioolheffing, voor 
huizenbezitters de onroerende zaakbelasting (OZB) en voor hondenbezitters 
de hondenbelasting. Huizenbezitters en huurders treffen op het aanslagbiljet 
ook de nieuwe WOZ-waarde van hun woning of pand aan. De aanslag 
ontvangt u in uw brievenbus of in uw berichtenbox van mijnoverheid.nl.

De OZB stijgt. Andere gemeentelijke belastingen dalen, waardoor het bedrag van 
de aanslag voor veel huizenbezitters ongeveer gelijk blijft met vorig jaar. Bij de 
OZB speelt de waardeontwikkeling van uw woning een rol. Als uw woning meer 
dan gemiddeld in waarde is gestegen of juist gedaald, dan is het bedrag dat u 
betaalt ook hoger of lager dan vorig jaar. 

Betaling
Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het verschuldigde bedrag in acht 
termijnen van uw rekening afgeschreven. Betaalt u niet via automatische incasso, 
dan moet u zelf zorgen voor het betalen van het verschuldigde bedrag. 
Let op: betaalt u zelf, dan bent u verplicht om het bedrag in één keer - én binnen 
twee maanden - over te maken. U ontvangt geen acceptgirokaart.

Waardebeschikking voor huurders
Bent u huurder, dan krijgt u alleen een beschikking waarop de waarde van uw 
woning wordt vermeld. U krijgt geen aanslag voor de OZB, u betaalt wel 
afvalstoffen en rioolheffing.

Kwijtschelding
Wilt u voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in aanmerking 
komen? Op www.helmond.nl/belastingen kunt u zelf een proefberekening 
maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Als u het 
formulier niet zelf kunt invullen, dan kan de Formulierenbrigade van de LEVGroep 
u helpen. Meer informatie hierover vindt u op www.levgroep.nl.
Veel aanvragen voor kwijtschelding lopen via het Inlichtingenbureau. Bij een 
positieve toetsing door het Inlichtingenbureau, is de toegekende kwijtschelding 
direct zichtbaar op uw aanslagbiljet. Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen, 
maar niet via het Inlichtingenbureau, dan krijgt u het aanvraagformulier 
kwijtschelding direct toegestuurd. U kunt het aanvraagformulier ook 
downloaden via www.helmond.nl/belastingen.

Meer informatie
Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Kijk dan 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 de gemeente via 14 0492.

Gemeentelijke heffingen digitaal ontvangen

Wilt u uw post van de overheid voortaan digitaal ontvangen? Dat kan met de 
berichtenbox van MijnOverheid. 

In uw persoonlijke berichtenbox ontvangt u berichten over bijvoorbeeld 
gemeentelijke aanslagen, 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.

Bent u al aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke 
heffingen in uw inbox. Heeft u zich niet aangemeld bij MijnOverheid? 
Dan ontvangt u de aanslag per post.

Tarieven Taxbus 2017 

Voor 2017 zijn de volgende klanttarieven vastgesteld:

Wmo tarief  € 0,70 per zone
Ouderentarief in Bladel en Helmond € 0,70 per zone
Ouderentarief in Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Valkenswaard € 1,25 per zone
Tarief voor extra meereizenden*  € 6,60 per zone
OV-tarief in Helmond (binnen gemeentegrens) € 4,20 per rit
OV-tarief in Deurne € 4,15 per zone
Commercieel tarief** € 9,00 per zone
Toeslag aankomstgarantie € 7,95

* Niet zijnde medische of sociaal begeleider, (maximaal 2) minderjarige kinderen
 of hulphond.

** Het commerciële tarief geldt vanaf de 6e zone en voor zones die buiten uw 
 individuele vervoersgebied vallen (niet van toepassing voor OV Helmond).

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 19 januari, 19.00 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Discussienota visie toekomst stadswacht
2. Vaststelling subsidieplafonds 2017

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 24 januari 2017, 
7 februari 2017, 21 februari 2017, 7 maart 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:

Mierloseweg 1B 05-01-2017 vernieuwen van gehele leiendak OLO 2736117 D

Veestraat 20 06-01-2017 plaatsen reclame OLO 2737009 D

Kerkstraat 41 10-01-2017 verbouwing pand OLO 2739057 D

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

Helmond heeft Antwoord ©
www.helmond.nl/belastingen



Burgemeester en Wethouders van Helmond 18 januari 2017

• 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

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

Achterdijk 6A-6B 05-01-2017 verzoek ontheffing bestemmingplan 2016-X1037

Buitendijk 4 05-01-2017 plaatsen reclame 2017-X0002

Burgemeester Krollaan 72 06-01-2017 verbouwen woning OLO 2698233 D

Tolpost 1 09-01-2017 plaatsen antenne opstelpunt OLO 2573209 D

Suurhoffstraat 76 10-01-2017 plaatsen zorgunit  OLO 2711979 D

Elzehoutstraat 7 10-01-2017 verplaatsen schutting OLO 2597177 D

Nemerlaerhof 72 11-01-2017 aanleggen padelbanen 2016-X1099

Drenthehof 44 11-01-2017 vergroten dakkapel OLO 2697499 D

Molenstraat 110A-112A 11-01-2017 aanpassing constructie dak garage 2016-X1064

Wilhelminalaan 20 11-01-2017 oprichten erfafscheiding OLO 2717647 D

Jan Ettenstraat 41 12-01-2017 wijzigen voorgevel 2016-X1137

Europaweg 93 12-01-2017 plaatsen reclame OLO 2707937 D

Brandevoortse Dreef 2 12-01-2017 plaatsen reclame OLO 2708635 D

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Heibergweg 1 verplaatsen klein jongvee en loods OLO 2679515 D

Bruinvisstraat 23 oprichten garage OLO 2697647 D

De Wolfsputten 5 splitsen langgevel boerderij OLO 2663389 D

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Tussen Julianabrug en Traverse 18-11-2016 verzoek ontheffing 2016-X1053

  bestemmingsplan i.v.m. evenement

Heeklaan 101 19-11-2016 plaatsen erfafscheiding, OLO 2614299 D

  oprichten tuinhuis

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.

Verwijdering kinderopvangvoorziening uit LRKP
Op grond van art. 8 Besluit register kinderopvang maken burgemeester en wethouders bekend 

dat per 10 ja-nuari 2017 op eigen verzoek van de houder onderstaand kinderdagverblijf en 

onderstaande buitenschoolse opvang zijn verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang 

en Peuterspeelzalen (LRKP):

Naam Adres LRKP-nummer Reden

Montessori Kinderopvang Dinkelstraat 65 326134931 Het kinderdagverblijf is verhuisd naar

Helmond (KDV) te Helmond  het adres Overloop 48 te Helmond

Montessori Kinderopvang Dinkelstraat 65 296633495 De buitenschoolse opvang is verhuisd

Helmond (BSO) te Helmond  naar het adres Overloop 48 te 

   Helmond

Ontwerpuitvoeringsbesluit Aanpak geluidsisolatie 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 december 2016 een 

ontwerpuitvoeringsbesluit Saneringsprogramma B-lijstwoningen gemeente Helmond hebben 

vastgesteld. Het ontwerpuitvoeringsbesluit is bedoeld voor woningen die in aanmerking 

kunnen komen voor geluidsisolerende maatregelen. Dit zijn woningen die gebouwd zijn voor 

1987 en waarbij de geluidbelasting toentertijd was bepaald tussen 60 en 65 dB(A). Door het 

treffen van geluidsisolatie aan woningen, vermindert de geluidsoverlast door wegverkeer. 

De woningen die eventueel in aanmerking komen voor geluidsisolatie kunt u vinden op 

www.helmond.nl/geluid.  

 

Staat u op de lijst?

De gemeente Helmond heeft subsidie van het Rijk gekregen voor het nemen van maatregelen 

om geluidsoverlast te verminderen. De bewoners van de woningen die op de lijst staan en 

waarbij bepaald is dat de geluidbelasting 61 of meer bedraagt worden per brief gevraagd of zij 

willen meewerken aan een akoestisch onderzoek om te bepalen óf en zo ja,  welke maatregelen 

voor hun woning nodig zijn. 

Zienswijze

De stukken zijn vanaf  19 januari 2017  tot en met 1 maart 2017 voor eenieder te bekijken op 

www.helmond.nl/geluid. Bent u niet in de gelegenheid deze documenten via de website te 

bekijken? U kunt de stukken ook op afspraak inzien. 

Tot en met 1 maart 2017 kunnen zienswijzen worden ingediend. Wilt u schriftelijk een 

zienswijze indienen? Dan kunt u dit sturen naar het college van burgemeester en wethouders 

van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Ook per e-mail kan een zienswijze worden 

ingediend. Dit kunt u sturen naar gemeente@helmond.nl onder vermelding “zienswijze 

Saneringsprogramma B-lijstwoningen gemeente Helmond”. U krijgt dan een bevestiging van 

de door u gestuurde mail. 

Wilt u een afspraak maken om de stukken te bekijken en/of mondeling een zienswijze indienen 

of heeft u een vraag? Neem dan contact op via telefoonnummer (0492) 845891 of e-mail 

K.Aquina@helmond.nl (mevr. Karin Aquina).

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

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

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Dorpsstraat - riolering (locatiecode AA079408699)

Melder:  Gemeente Helmond/Stadskantoor gem. Helmond

Datum ontvangst: 23 december 2016

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Afast Holding BV Grasbeemd 14 Het betreft het uitbreiden van het bedrijf met een 

   opslaghal.

Team Fast Automotive Campus 40 Het betreft het oprichten van een bedrijf voor het

   ontwikkelen en testen van een installatie op 

   mierenzuur.

Kemie Groep BV Graandijk 7 Het betreft het oprichten van een bedrijf voor de 

   productie van keukenbladen

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.

MELD JE AAN!

Parkeer goedkoper 

Parkeer GEPAST

Ben je lid van Gepast Parkeren? 

Meld deze maand iemand anders aan. 

Dan maak je allebei kans op een jaar 

lang gratis parkeren in het centrum van

Helmond. Want in mei win je allebei.

Nog geen lid van Gepast Parkeren? Meld je deze maand 

aan. Dan maak je ook kans op deze prachtige prijs.

Kijk voor meer informatie op

www.parkerenhelmond.nl

Kans op een jaar

 lang gratis parkeren!


