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• 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

Aanslag gemeentelijke belastingen

Tussen 24 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.

Voorkom het vastvriezen van afval

Het wordt de komende tijd kouder. Dat betekent ook dat het afval in uw 
container vast kan gaan vriezen. Inzamelaars kunnen containers met bevroren 
afval niet volledig leegschudden. Lees hieronder tips hoe u dit kunt voorkomen.

Helmond heeft Antwoord ©

www.helmond.nl/belastingen

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.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 23 januari 2018 en 
6 februari 2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 - 58 75 75 
of via gemeente@helmond.nl.

Tips voor 
afval bij vorst 

Bied uw afval pas op de 
ophaaldag aan in plaats 
van de avond ervoor.

OPHAALDAG

Zet uw container 
de nacht voor de 
ophaaldag in een 
berging/garage, 
of in ieder geval 
uit de wind. 

Bied uw afval pas op de 
ophaaldag aan in plaats 
van de avond ervoor.

Stamp uw afval 
niet aan. De kans 
dat uw afval vast 

blijft zitten, 
is met vorst vele 

malen groter 
dan normaal.

Wrik uw afval los met bijvoorbeeld een schop.

Laat nat afval 
uitlekken voordat u 
het in de container 
plaatst.

Leg een krant of een 
eierdoos onderin 

de container. 
Dat neemt vocht op, 

waardoor uw afval 
minder snel vast 

vriest. Of druppel wat 
slaolie op de bodem. 



• 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

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Kaldersedijk 4 18-01-2018 oprichten woning OLO 2998561

Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 
afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Zienswijze
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 
worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 
0492 587 506).

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

Liverdonk, kavel L37 maken uitweg OLO 3384123

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

Van Lieshout Stoffering Dr. Dreeslaan – De Hoefkens Het oprichten van een inrichting voor 

  het stofferen van meubels.

R en W Veranda’s BV Lage Dijk 32 Het oprichten van een bedrijf voor de 

  productie van metalen en houten 

  veranda’s.

Aswa BV, Zuiddijk 18 Het oprichten van een bedrijf voor in- 

  en verkoop van keukenkasten en 

  bijbehorende apparatuur.

Berendsen Heibloemweg 16 Het starten van een wasserij voor 

  bedrijfskleding  

Enexis Heibloemweg 16 Het oprichten van een gasdrukregel- en 

  meetstation.

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 8 januari 2018 hebben 
besloten om op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften op te stellen voor de inrichting Cafetaria ‘t Hout, 
gelegen aan Cederhoutstraat 24 te Helmond.

Bezwaar
De Algemene wet bestuursrecht biedt belanghebbenden de mogelijkheid om binnen 
zes weken na de dag van verzending (11 januari 2018) van dit besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond 
(postbus 950, 5700 AZ Helmond). Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk 
hiervoor op www.helmond.nl.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking. Het indienen van 
een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit. Er bestaat daarom de 
mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening 
in te dienen bij de Voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit 
pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen. 

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.

Registratie nieuwe aanduiding voor gemeenteraadsverkiezing
Het Centraal Stembureau van de gemeente Helmond is op 9 januari 2018 bijeen geweest en 
heeft het volgende besluit genomen:

1. het verzoek om de partijnaam (‘aanduiding’) ‘VKM Leo Broers’ in te schrijven in het 
 register van aanduidingen voor de gemeenteraadsverkiezing van Helmond is ingewilligd. 
 De aanduiding VKM staat voor Vrij Kiezers Mandaat.  

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco 
lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst 
én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend. Schrappen van de 
aanduidingen kan op eigen verzoek plaatsvinden of als een groepering heeft opgehouden te 
bestaan

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 25 januari, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Positiebepaling ten aanzien van de doorontwikkeling van de MRE
2. Masterplan Integrale Veiligheid

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

Bekendmakingen

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

Dinkelstraat 19 06-01-2018 oprichten garage OLO 3388629

Montgomerystraat 12 09-01-2018 plaatsen damwand OLO 3405341

Maaslaan 198-200-202 10-01-2018 wijzigen bestemming voor OLO 3407391

  huisvesting mantelzorg

Burgemeester Krollaan 10-01-2018 maken vlonder t.b.v. voetpad OLO 3406109

Zuidzijde tussen Torenstraat en 10-01-2018 rooien 13 bomen t.b.v.  OLO 3406175

Willem Prinzenplein  aanleg fietsstraat Oostende

Steenweg 23-25 11-01-2018 vergroten dakkapellen OLO 3187727

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

Zeeuwendonk 11 08-01-2018 oprichten woning OLO 3174871

Kloosterweide 54 08-01-2018 kappen boom OLO 3326763

Abendonk 40 08-01-2018 oprichten woning OLO 3297107

Kortenaerstraat 23-23A-25 09-01-2018 verbouwen winkel met bovenwoning OLO 3313111

  naar 3 appartementen

Bruhezerweg 1 10-01-2018 plaatsen unit OLO 3391523

de Kegelbaan 3, 3A, 3B en 3C 11-01-2018 wijzigen bovenwoning in OLO 3339059

  4 appartementen

Brandevoort 24 11-01-2018 oprichten woning (wijziging) OLO 3305641

Hoge Zij 7 11-01-2018 vergroten woning OLO 3359699

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

Johannes Bosboomstraat 16 07-12-2017 plaatsen dakkapel OLO 3354319

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.

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

Zuid Koninginnewal 30A 08-01-2018  plaatsen gevelreclame OLO 3308979

Heebergsvoort 13 10-01-2018  vergroten woning OLO 3378739

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Wachtelbeemden  18-01-2018  oprichten 12 CPO-woningen OLO 3234093

2 t/m 14 even huisnummers

Beroep

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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



• 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

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.

Aanmeldnotitie (MER-beoordeling) Helmondsingel 221
Burgemeester en wethouders van Helmond maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van 
de Wet milieubeheer, het volgende bekend:

Op 27 juni 2017 is een aanmeldingsnotitie ingediend voorafgaand aan een aanvraag voor 
uitbreiding van een installatie voor het verwijdering van afvalstoffen en handelingen 
tot nuttige toepassing van afvalstoffen met een capaciteit van 50 ton of meer aan de 
Helmondsingel 221. Voor dit voornemen is een bestemmingsplan ingevolge de Wet ruimtelijke 
ordening vereist. Beoordeeld is of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een 
milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Besluit
Burgemeester en wethouders van Helmond hebben besloten dat voor de locatie 
Helmondsingel 221 te Helmond geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Hierdoor 
kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

Burgemeester en wethouders van Helmond zijn van mening dat de aard en omvang van de 
effecten die gekoppeld zijn aan het voornemen in voldoende mate in beeld zijn. Geoordeeld is 
dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die leiden tot zodanige nadelige gevolgen 
voor het milieu dat het maken van een milieueffectrapport nodig is.

Inzage
Het besluit en overige stukken liggen vanaf 18 januari 2018 gedurende 6 weken tijdens de 
openingsuren ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.

Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat geen bezwaar en beroep 
open. 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Automotive Campus Helmond 02-01-2018 54e ELE Rally (1 juni 2018) 2018-00074

Icarusstraat 35 05-01-2018 Team Holzken Boksgala 2018-00084

  (3 en 4 februari 2018)

parkeerterrein Cacaofabriek 09-01-2018 Drive In Bioscoop 2018-00131

  (14 en 15 februari 2018)

Kennisgeving intrekking ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn een vergunning 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeeltelijk in te trekken, op verzoek 
van de vergunninghouder. Het betreft de vergunning van:

Elkerliek Ziekenhuis voor het in werking hebben van een ziekenhuis aan de Wesselmanlaan 25 
in Helmond. De intrekking betreft de opslag van vloeibaar lachgas in een opslagtank.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 17 januari 
2017 tot en met 28 februari 2018 voor iedereen 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.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 
indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 
gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen 
van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
(088-3690455).

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 17 januari 2018


