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Aanslag gemeentelijke belastingen

Iedere inwoner van Helmond betaalt mee

Iedereen in 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. Uiterlijk
31 januari ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 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. Hondenbezitters betalen
ook hondenbelasting. Huizenbezitters betalen onroerend zaakbelasting (OZB).
Huurders krijgen een beschikking met daarop de waarde van de woning. Het
bedrag van de aanslag is vrijwel gelijk aan vorig jaar. U betaalt wel meer OZB als
uw koopwoning in waarde is gestegen.

Het geld gebruiken we bijvoorbeeld voor de aanleg en onderhoud van wegen,
riolering en straatverlichting.

Kunt u de aanslag niet betalen?
Dan kan het zijn dat u de aanslag niet of maar voor een deel hoeft te betalen.
Dat heet kwijtschelding. Of we kijken met u of we een betalingsregeling kunnen
afspreken.
Hoe betaalt u de aanslag?
Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het bedrag in acht termijnen
van uw rekening afgeschreven. Zonder automatische incasso moet u het
bedrag in één keer – én binnen twee maanden - overmaken. U ontvangt geen
acceptgirokaart.
Aanslag digitaal ontvangen?
Dat kan via MijnOverheid. U heeft wel een DigiD nodig. Daarmee maakt u
gemakkelijk een account aan op www.mijnoverheid.nl.
Heeft u geen aanslag ontvangen in uw brievenbus? Dan bent u misschien al
aangemeld op Mijnoverheid. Controleer eerst uw berichtenbox van MijnOverheid.
Vindt u de aanslag daar ook niet, bel dan met de gemeente.

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

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/belastingen. Bellen of mailen kan
ook: 14 0492 / belastingen@helmond.nl.

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

?

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 29 januari 2019, 19.30 uur
Op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
1. Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2019
Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 29 januari 2019, 19.30 uur

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

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Onttrekking aan de openbaarheid van het naamloze en doodlopende pad
gelegen op de Automotive Campus, parallel aan de Europaweg.
2. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Brandevoort II - herz. HazenwinkelLiverdonk.
De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

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)

Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Dr. Knippenberghof 37
10-01-2019 vervangen garagedeur door pui
OLO 4068713
complex 608,
11-01-2019 het energetisch verbeteren van
OLO 4074505
van Speijklaan e.o.		 75 woningen
Brahmslaan 12
15-01-2019 verplaatsen garagedeur
OLO 4127137
Zijdevlinder 1
15-01-2019 oprichten woning
OLO 3986257
Marshallstraat 4
16-01-2019 wijzigen bestemming naar
OLO 4051395
		detailhandel

• 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

Besluit intrekken maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
de Hoefkens kavel 4
14-01-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4143051
de Hoefkens kavel 5
14-01-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4143195
Aarle-Rixtelseweg 105
14-01-2019 kappen 1 boom
OLO 4142913
Kloosterstraat 15
14-01-2019 uitbreiding pand (monument)
OLO 4141635
Achterdijk 17
16-01-2019 vergroten pand
OLO 4109517
Lochtenburg,
15-01-2019 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3957097
kadastraal U 7040
kadastraal B 4082,
16-01-2019 aanleg voetpad
OLO 4147573
Schootense Loop naar Gasthuisstraat 79
Dorpsstraat 9
16-01-2019 plaatsen geldautomaat en reclame OLO 4146953
perceel B 3662 (gedeeltelijk), 03-01-2019 herinrichten percelen, verwijderen OLO 4123241
achter Rode Beemden 13		 van houtopstanden (rectificatie, de
		 projectomschrijving is gewijzigd)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
perceel C 9951

Projectomschrijving:
maken tijdelijke ontsluiting i.v.m.
werkzaamheden Varenschut

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4088933

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Automotive Campus 25
07-01-2019 milieuneutrale wijziging
		 (vergroten opslag)

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3898375

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage
legging vanaf:
legging tot en met:
Vaartsestraat 24-01-2019
07-03-2019
2 t/m 30				
Helmondse- 24-01-2019
07-03-2019
laan 71		

Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
brandveilig gebruik, 		
blok 2 Brandevoort
brandveilig gebruik		

OLO 4101393
OLO 4106311

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.
Indienen zienswijzen
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
14-0492).

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
Metaal Recycling Park Helmond B.V., Korte Beemd 3 te Helmond.
Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor de opslag van schroot,
OLO-nummer 3998507.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 januari 2019 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. Voor
een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via
telefoonnummer 088-3690455.
Bezwaarschrift
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (17 januari 2019) kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden
aan burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na
verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er
een beslissing is genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te
’s-Hertogenbosch (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

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

Burgemeester en wethouders van Helmond, gelet op artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, maken bekend dat er maatwerkvoorschriften zijn ingetrokken ten aanzien van:
• Custom Powders BV, Grasbeemd 10 te Helmond, het betreft een inrichting voor het bewerken
en verwerken van poeders voor de chemische- en voedingsmiddelenindustrie.
De ingetrokken maatwerkvoorschriften gaan over het verwerken van perfluorpolymeren.
Aangezien deze producten niet meer worden verwerkt kunnen de maatwerkvoorschriften
worden ingetrokken.
Inzage
De beschikking waarbij maatwerkvoorschriften zijn ingetrokken ligt 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. Voor een
mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak
maken.
Bezwaarschrift
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen
indienen. Dit kan tot zes weken na de dag van bekendmaking (23 januari 2019) van het besluit.
Uw gemotiveerde bezwaarschrift dient u te richten aan het college van burgemeester en
wethouders van 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 verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is
ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in
werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant
te ’s-Hertogenbosch. (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

Vastgesteld uitwerkingsplan “Hoek Houtsestraat – Kromme Haagdijk –
Baarsstraat”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat zij op grond van artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening op 15 januari 2019 het uitwerkingsplan Hoek Houtsestraat –
Kromme Haagdijk – Baarsstraat hebben vastgesteld. Dit uitwerkingsplan is gebaseerd op de
uitwerkingsregels van bestemmingsplan “Hoek Houtsestraat - Kromme Haagdijk”.
De locatie tussen de Kromme Haagdijk en de Baarsstraat diende voorheen als parkeerterrein,
fietsparkeerplaats en speelveld (basketbalveld) voor het voormalige Vakcollege Dr. Knippenberg
(OMO). Het uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van drie grondgebonden vrijstaande
woningen mogelijk.
Inzage
Het uitwerkingsplan ligt met ingang van 24 januari 2019 zes weken ter 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.0794.1300BPU170161-2000. 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 uitwerkingsplan kan met ingang van 25 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;
Het beroepschrift moet worden gestuurd naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het
uitwerkingsplan 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 er een beslissing is genomen over het verzoek.

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

23 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.

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

