
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.

Doe mee met het Stadsleerbedrijf

Wilt u graag ervaring opdoen bij een maatschappelijke organisatie of 
vereniging in Helmond? Of wilt u als organisatie een maatschappelijke 
bijdrage leveren? Meld u dan aan bij het Stadsleerbedrijf. 

Wanneer u zich als deelnemer aanmeldt, kijkt een coach samen met u naar een 
passende leerplek. Daar kunt u ervaring opdoen, een certificaat halen en nieuwe 
mensen leren.   

Wat voor soort activiteiten kan het Stadsleerbedrijf u bieden? 
• Meehelpen met een creatieve middag voor ouderen of bij een disco-avond 
 voor jongeren 
• Onderhoud doen aan de skatebaan in de wijk
• Meehelpen in de keuken of gastvrouw/heer in een wijkhuis
• Helpen met activiteiten bij een woonzorgcentrum
• Maatje zijn voor iemand die zelf geen boodschappen kan doen
• Strijken voor mensen die dat zelf niet kunnen

Meedoen, leren en ontmoeten
Het Stadsleerbedrijf is er voor mensen die niet op korte termijn aan het werk 
kunnen. Ons motto: meedoen, leren en ontmoeten. Waar nodig bieden we 
ondersteuning zoals taalcoaching. Het Stadsleerbedrijf is een samenwerking van 
onder andere de gemeente Helmond, LEV groep, Senzer en andere organisaties in 
de stad.   

Een deelnemer vertelt: “Ik help mensen met wat ze zelf niet meer kunnen doen. 
Ik doe het voor die mensen, maar ook een beetje voor mezelf. Ik heb hier contact 
met anderen en ik kan met hen praten.”

Meer informatie
Heeft u leerplekken beschikbaar, heeft u vragen over het Stadsleerbedrijf of lijkt 
het u leuk om deel te nemen? Laat het ons weten! Neem contact op met 
stadsleerbedrijf@levgroep.nl of bel 0492 59 89 89. Of kijk op de website van 
LEV groep Helmond www.levgroep.nl.

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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Burgemeester en Wethouders van Helmond 25 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

Raadsvergadering
31 januari 2017

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 januari aanstaande in de raadzaal 
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Via internet te volgen
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar 
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken. Kijkt u op 
een later moment terug, dan kunt u per spreker en agendapunt de onderwerpen 
terugkijken die voor u interessant zijn.

Agenda
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
• Onttrekking aan de openbaarheid van het pad tussen het fietspad aan de 
 Maisdijk en Heibloemweg (BZOB);
• Maaltijdvoorziening;
• Subsidieplafonds 2017;
• Uitwerking motie eigen bijdrage Wmo.

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Endinet B.V. Aan de Harmoniestraat,  Het betreft het buiten gebruik stellen en 

 tussen Baritonstraat 1 en  verwijderen van een gasdrukregel- en

 Klaroenpad 2 meetstation (districtstation)

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.


