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Aanslag gemeentelijke belastingen

Aanvragen subsidie voor verwijderen asbestdaken

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.

Heeft u een asbesthoudend dak dat u wilt verwijderen? Dan kunt u daar
subsidie voor aanvragen. De landelijke ‘Subsidieregeling asbestdaken’ is
bedoeld voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

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.

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.

• 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)

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Deze maatregel moet
gezondheidsproblemen door asbest voorkomen.

Slechte asbestdaken nu verwijderen
Is uw asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de
gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde
daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.
Meer informatie
Voor het aanvragen van subsidie kunt terecht op
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.
Meer informatie over bijvoorbeeld het inleveren van asbest en de gemeentelijke
regels vindt u op www.helmond.nl.

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 J. Couwenberg, tel. (0492) 58 73 62,
• 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

• 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

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)

Digitale nieuwsbrief N279
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de plannen voor
provinciale weg N279 van Veghel naar Asten? Dat kan door u aan te melden voor
de digitale nieuwsbrief N279. Deze nieuwsbrief verschijnt enkele malen per jaar
en informeert u over het laatste nieuws over het project. Aanmelden kan via de
website van de provincie www.brabant.nl/N279.

Raadsvergadering
30 januari 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 januari aanstaande in de raadzaal
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.
Live volgen via internet
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
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Prioriteiten en strategische thema’s t.b.v. opstellen Masterplan Integrale
Veiligheid Helmond 2019-2022
• Definitief Ontwerp Havenpark en zoeklocaties Multifunctioneel gebouw.
• Herziening speelruimtebeleid tot beleidskader voor een beweegvriendelijke
woonomgeving
• Rapport vervolgonderzoek WMO en Jeugdzorg 2017.
• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Groene Loper II.
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

Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
17-08-2017 oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2962093

Voornemen tot registratie vertrek naar land onbekend
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan
ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast
kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom
het voornemen het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land
onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan
ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben
voor uitkeringen, aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz. Het
formele besluit tot registratie van het vertrek, zal ook op deze wijze worden gepubliceerd.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Baggermans, BJ
Molenaar, AT
Martins Fernandes, MP

Geboortedatum
30-07-1979
09-11-1979
14-03-1976

Zienswijze
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen
zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van
Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de
zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan
schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te
maken. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een definitief besluit genomen.

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Datum indiening:
gemeente Helmond
08-01-2018
		
Carat paviljoen Warandepark 15-01-2018
		
		
Molenstraat parkeerplaats 16-01-2018
tegenover nr. 181		
Kanaaldijk Z.O. 50
01-01-2018
voormalig EHAD terrein
18-01-2018

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Wandel Avond Vier Daagse en
2018-00221
Bloemenintocht (30 mei t/m 2 juni 2018)
Carat Concerten (iedere zondag in de 2018-00225
periode van 6 mei t/m 30 september
2018 m.u.v. 8 juli 2018)
Jaarmarkt Neverlandshop
2018-00237
(3 juni 2018)
HIT2018 (13 t/m 15 april 2018)
2018-00239
Snuffelmarkt (24 juni 2018)
2018-00264

Milieu (1)

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Hoofdstraat 151
11-01-2018 plaatsen erfafscheiding
Varenschut 4
12-01-2018 plaatsen 3 unitgebouwen
OLO 3404807
Emmastraat 22
12-01-2018 verhogen kap
OLO 3413039
Toermalijnstraat 3
15-01-2018 plaatsen dakkapel voor- en achterzijde
OLO 3295953
van Duijnhovenstraat 2 10-01-2018 vervangen dakpannen en aanbrengen
OLO 3409265
		isolatie
Jan Hokaarsstraat 37
15-01-2018 verbouwen entree, wijzigen voorgevel
OLO 2697503
Oeral 16
17-01-2018 vergroten woning
OLO 3422471
de Kromme Geer 27
17-01-2018 plaatsen dakkapel (voorzijde)
OLO 3403541

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Gerwenseweg 25
12-01-2018
Damwand tegen Traverse, 12-01-2018
sectie G, perceelnummer 1691
Burgemeester Krollaan
12-01-2018
Herenlaan 145 t/m 183
12-01-2018
oneven		
Laathoeve 64
16-01-2018
Herenlaan 99
17-01-2018
Rooseindsestraat 25
18-01-2018
		

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vergroten woning met erker
OLO 3390291
plaatsen muur ter afwerking damwand OLO 3322863
maken vlonder t.b.v. voetpad
oprichten 51 woningen en
maken uitwegen
plaatsen dakkapel (voorzijde)
plaatsen balkonbeglazing
verplaatsen erfafscheiding en
maken uitweg

OLO 3406109
OLO 3038663
OLO 3328699
OLO 3362135
OLO 3335927

Datum indiening: Projectomschrijving:
27-11-2017 oprichten woning
27-11-2017 wijziging gevels

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
Autosloperij P.T. Keijzer B.V. Kanaaldijk Z.W. 1
		
		
		
A&O Auto’s
Noorddijk 1a
		
		
ARS Sebastian
Binnendijk 9

Omschrijving melding
Het verwijderen van een ondergrondse tank
voor schone en vuile benzine en het
installeren van een bovengrondse opslag van
schone en vuile benzine.
Het starten van een bedrijf voor in- en verkoop
van gebruikte auto’s,
tevens doe-het-zelf-garage.
Het oprichten van een schadeherstelbedrijf.

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

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Horstlandenpark 8A
Meester Strikstraat 8

Projectlocatie:
Brandevoort 24

24 januari 2018

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3334781
OLO 3092143

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.

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

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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

