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Aanslag gemeentelijke belastingen

Iedere inwoner van Helmond betaalt mee

Zwart/Woord
Grijs/Wapen:
Grijs/Helm: K
Grijs/Kroon: K

Iedere inwoner van Helmond betaalt mee aan onze stad. Daarom betaalt u
belasting aan de gemeente. Het geld gebruikt de gemeente bijvoorbeeld voor
de aanleg en het onderhoud van wegen, riolering en straatverlichting. Of
voor het ophalen van huisvuil, groenafval en papier. En ook voor onderhoud
van sportvelden. Tussen 23 en 31 januari ontvangt u de aanslag voor de
gemeentelijke belastingen. De aanslag ontvangt u in uw brievenbus of in uw
berichtenbox van Mijnoverheid.

aan onze stad. Ook u. Daarom betaalt u
belasting aan de gemeente.

U betaalt altijd afvalstoffenheffing en rioolheffing. Heeft u een of meerdere
honden? Dan betaalt u ook hondenbelasting. Huizenbezitters betalen daarnaast
onroerend zaakbelasting (OZB). Bent u huurder, dan betaalt u geen OZB. U krijgt
alleen een beschikking waarop de waarde van uw woning staat.
Het bedrag van de aanslag is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Heeft u een
koopwoning en is uw woning in waarde gestegen, dan betaalt u meer OZB.
Het geld gebruiken we bijvoorbeeld voor de aanleg en onderhoud van wegen,
riolering en straatverlichting.

Kunt u de aanslag niet betalen?
Kunt u de aanslag niet betalen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Misschien hoeft u de aanslag niet te betalen of maar een deel van het bedrag.
Dat heet kwijtschelding. Of we kijken met u of we een betalingsregeling kunnen
afspreken. Op www.helmond.nl/belastingen leest u of kwijtschelding of een
betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt
krijgen bij het invullen van uw formulieren.
Heeft u vragen over de aanslag?
Heeft u vragen over de aanslag? Bent u het niet eens met de aanslag?
Belt u dan met de gemeente via 14 0492.
Mailen kan natuurlijk ook: belastingen@helmond.nl.
Hoe betaalt u de aanslag?
Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het bedrag in acht termijnen
van uw rekening afgeschreven. Betaalt u niet via automatische incasso, dan
bent u verplicht om het bedrag in één keer – én binnen twee maanden - over te
maken. U ontvangt geen acceptgirokaart. Wilt u uw betaling de volgende keer via
automatische incasso doen? Dat kan. Op www.helmond.nl/belastingen leest u
hoe dat kan.

Of voor het ophalen van huisvuil, groenafval,
papier en ook voor onderhoud van sportvelden.

Vragen over de aanslag? Niet eens? Bel ons via 14 0492.

?

Wilt u de aanslag digitaal ontvangen?
Wilt u de gemeentelijke aanslag voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via
MijnOverheid. U heeft daarvoor wel een DigiD nodig. Daarmee maakt u
gemakkelijk een account aan op www.mijnoverheid.nl.
Heeft u geen aanslag in de brievenbus ontvangen?
Dan kan het zijn dat u al aangemeld bent op Mijnoverheid. Controleer dan eerst
uw berichtenbox van MijnOverheid. Vindt u de aanslag daar ook niet, belt u dan
de gemeente.

Uw aanslag digitaal ontvangen?
Dat kan via www.mijnoverheid.nl
U kunt uw aanslag ook via
automatische incasso betalen.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 22 januari 2019 en
5 februari 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. 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.

Meer weten? Bel 14 0492, mail naar belastingen@helmond.nl
of kijk op www.helmond.nl/belastingen
• 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)

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

• 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

Enthousiaste initiatiefnemers gezocht voor een
Tiny Forest
Lijkt het u leuk een klein bos ter grootte van een tennisbaan aan te leggen en
te onderhouden? Dan kunt u uzelf, uw bedrijf, uw klas of school vanaf vandaag
aanmelden voor een Tiny Forest.
Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan
dat wordt aangelegd in de stad om mens en natuur meer te verbinden. Dit bos
is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren,
maar ook voor mensen. Buurtbewoners kunnen elkaar hier op een prettige en
gezonde plek ontmoeten. Het minibos krijgt ook een zogeheten buitenlokaal,
waar kinderen kunnen leren over de Nederlandse natuur. Een minibos in de buurt
zorgt voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij
zware regenval.
Een Tiny Forest in uw buurt in Helmond?
Elk Tiny Forest begint met een enthousiaste initiatiefnemer. Dat kan iedereen
zijn: een buurtbewoner, een school of een bedrijf. U dus ook! U heeft een team
nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Een groepje van drie tot vijf mensen
is daarvoor ideaal. U krijgt hulp van de gemeente en een IVN-projectleider, de
boswachter-zonder-bos. Diegene helpt u met alles wat u kunt tegenkomen in
het proces, zoals het organiseren van een startbijeenkomst, de locatiekeuze en
samenwerking met buurt en school.
Word initiatiefnemer!
Meld u aan via www.helmond.nl/tinyforest. U heeft tot 10 februari 2019 de tijd
om aan te melden. Uiterlijk 28 februari hoort u of uw aanmelding is geselecteerd.
In die periode kan er contact met u worden opgenomen voor meer informatie.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
percelen T04527,
02-01-2019 maken fietsbrug
OLO 4121107
T07546, T 07539 (Automotive Campus)
Zoete Kers 1
02-01-2019 kappen 2 bomen
OLO 4121811
Eikendreef 43
03-01-2019 maken uitweg
OLO 4122267
perceel B 3662 (gedeeltelijk), 03-01-2019 bestemming landbouw omzetten
OLO 4123241
achter Rode Beemden 13		 naar bestemming natuur, verwijderen
		 houtopstanden, splitsen kavel
2e Haagstraat 29
07-01-2019 wijzigen gevel, plaatsen dakkapellen OLO 4077269
Kerkstraat 34
07-01-2019 vergroten pand
OLO 4128273
Elsdonk 25
07-01-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan, OLO 4128235
		 oprichten garage
Brahmslaan 12
07-01-2019 verplaatsen garagedeur
OLO 4127137
Weg door de Rijpel 18-20 07-01-2019 kappen 2 bomen (berken)
OLO 4127099
Raktpad
Herselsestraat 3-5-7-9-11
08-01-2019 vestigen fitnessbedrijf
OLO 4131203
Vaartsestraat 40-42-44-46
09-01-2019 gebruiksvergunning
OLO 4127919
		 (brandveilig gebruik)

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
Casino Admiral Helmond		Steenweg 17
Casino Admiral Suytkade		Scheepsboulevard 2

Omschrijving melding
Het oprichten van een casino.
Het oprichten van een casino.

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:		Kanaaldijk N.W. 71-73 (locatiecode AA079400095)
Melder: 		Nedschroef Helmond B.V.
Datum ontvangst:		29 december 2018

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
Kanaaldijk Z.O. 50
31-12-2018
		
		

Werkomschrijving:
Helmond International
Tournament Kanopolotoernooi
(20, 21 en 22 april 2019)

Registratienr.:
2019-00029

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
de Kluis 1
10-01-2019 Natuurmarkt Helmond 2019
2018-04702
		 (9 juni 2019)
Kasteellaan 1
08-01-2019 Prinsbekendmaking Keiebijters
2018-04285a
		 (26 januari 2019)		
		
Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Vastgesteld bestemmingsplan “Brouwhuis-Deltaweg 2”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 8 januari 2019 het bestemmingsplan
‘Brouwhuis-Deltaweg 2’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 17
januari 2019 gedurende zes weken ter inzage.
Het betreft de nieuwvestiging van een fastfoodketen KFC en het planologisch-juridisch
vastleggen van de bestaande Boerenbond.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1400BP170234-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Molenstraat 38B
07-01-2019
Eikendreef 43
08-01-2019
Engelseweg 202A
08-01-2019
Hoofdstraat 151
10-01-2019
Wethouder Ebbenlaan 131 10-01-2019
Sobrietasplein 102
10-01-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
permanent maken tijdelijke praktijk
2018-X1437
maken uitweg
OLO 4122267
plaatsen reclame (legalisatie)
2018-X1436
veranderen kozijn voorgevel
OLO 4120211
plaatsen servilocker apotheek
OLO 4065121
wijzigen kozijn, maken extra entree
OLO 4110917

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Bockendonk 36 en 38
28-06-2018 oprichten 15 woningen
Kanaaldijk N.W. 121
22-11-2018 maken balkons t.b.v.
		 6 appartementen
Marshallstraat 4
22-11-2018 wijzigen bestemming naar
		detailhandel

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3761647
OLO 4050781
OLO 4051395

Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 18 januari 2019 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding
van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die
een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

• 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

Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat zij op grond van artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening op 8 januari 2019 het wijzigingsplan Buitengebied Helmond –
De Wolfsputten 5 hebben vastgesteld.
Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Helmond’. Het betreft de splitsing van een bestaande woonboerderij in twee woningen.
Inzage
Het wijzigingsplan ligt met ingang van 17 januari 2019 zes weken ter inzage. U kunt het
plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op de de
gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.0000WP180019-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van 18 januari 2019 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij het college hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij het college in te dienen;
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding
van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die
een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.

Tips voor
afval bij vorst

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

OPHAALDAG

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

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid wijzigingsplan
“Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 8 januari 2019 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van 53 dB ten gevolge
van de geprojecteerde N279 (omleiding Dierdonk), hebben vastgesteld ten behoeve van het
wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreft een extra woning zoals deze wordt
geprojecteerd in het wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van 17 januari 2019
gedurende zes weken door een ieder te raadplegen op de gemeentelijke website
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het bekijken van dit exemplaar kan
tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.
Beroep
Tegen het besluit kan met ingang van 18 januari 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

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.

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

KRANT

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.

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

16 januari 2019

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.

• 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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

