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Schuld bij het Sociaal Domein?
Dan is dit bericht voor u!
Om mensen met schulden beter te
helpen is op 1 januari 2021 de nieuwe
Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
ingegaan. Deze nieuwe wet zorgt er
onder andere voor dat de berekening
van de beslagvrije voet, het deel van
het inkomen waar de schuldeiser niet
aan mag komen, voor iedereen op
dezelfde manier gebeurt.
Van deze beslagvrije voet moet iemand
zijn vaste lasten betalen en ook zijn
eten en drinken. Voor iedereen geldt per
1 januari 2021 een maandelijks bedrag
van minimaal 5% van de bijstandsnorm
om af te lossen.
Wat betekent dit als u een schuld aan
het Sociaal Domein heeft?
Als u op dit moment schulden heeft bij
het Sociaal Domein, en er wordt geld
ingehouden op uw inkomen, dan heeft
deze wet gevolgen voor u.

• Heeft u een bijstandsuitkering en lost u op
dit moment niets af, of u lost minder dan 5%
van de bijstandsnorm af, dan gaat u door de
nieuwe wet 5% van de bijstandsnorm per
maand aflossen.
• Heeft u een bijstandsuitkering en lost u nu
meer dan 5% van de bijstandsnorm af, dan
wordt het bedrag dat u aflost, verlaagd naar
5% van de bijstandsnorm.
• Heeft u geen bijstandsuitkering meer, dan
wordt uw bedrag berekend of gelden de
wettelijk vastgestelde bedragen.
In de loop van 2021 ontvangen alle inwoners
die een schuld hebben bij het Sociaal
Domein een brief over wat dit precies voor
hen betekent. De gemeente heeft twaalf
maanden de tijd om de aflossingen aan te
passen.
Meer informatie?
Neem ook eens een kijkje op
www.uwbeslagvrijevoet.nl

Kerstbomenactie Sleep je mee? zaterdag 9 januari
De jaarlijkse kerstbomenactie ‘Sleep je groen’ is op zaterdag
9 januari. Help jij mee hiervan weer een groot succes te maken?
Je krijgt dit jaar 50 cent per boom die je op de inzamelplek brengt.
We geven geen lootjes meer uit. Wel huldigen we per wijk een inzamelkampioen. HVC komt met inzamelvoertuig bij jou in de wijk. Ze staan
elk jaar op de vaste plekken op vaste tijden. Kijk op www.denhelder.nl
als je het nog even wil nazoeken.
Het slepen van bomen levert niet alleen jou maar ook het milieu voordeel
op! De takken en naalden komen als compost terug. De stam gaat de
hakselaar in en bij de bio-energiecentrale maken ze er groene elektriciteit
en warmte van.

Basisregels voor iedereen!
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus houdt, kunnen we samen
een nieuwe stap vooruit zetten.
•	Per 1 december is het dragen van een mondkapje in openbare
gebouwen en publieke ruimtes verplicht.
•	Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis en laat je testen.
•	Blijf ook thuis als een ander in uw huishouden benauwd is
en/of koorts heeft.
•	In quarantaine? Blijf zeker 10 dagen binnen.
•	70 jaar of ouder of een kwetsbare gezondheid?
Wees dan extra voorzichtig.
•	Houd buiten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
•	Beperk aantal bezoekers in eigen woning tot maximaal 2 gasten,
slechts een keer per dag.
•	Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
•	Bezoekers thuis houden 1,5 meter afstand, zowel binnen,
in de tuin als op het balkon.
•	Buitenshuis geldt: vermijd drukte.
•	Een groep buiten bestaat uit eigen huishouden of maximaal
2 personen.
•	Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
•	Werk zoveel mogelijk vanuit huis.
•	Was vaak uw handen.
•	Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
•	Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na 1x gebruik weg.
•	Schud geen handen.

Belangrijke
websites en
telefoonnummers
Lokale informatie:
www.denhelder.nl/coronavirus
Landelijke informatie:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
Regionale informatie:
www.ggdhn.nl
Uitgebreide lijst met vragen en
antwoorden coronavirus:
www.rivm.nl
Landelijke publieksnummer:
088-1351
Rode Kruis Hulplijn:
070-4455 888
Landelijk nummer testafspraak
coronavirus:
0800 – 1202 (08:00 tot 20:00 uur)

Balies klantcontactcentrum aangepaste
openingsdagen 
In verband met de aangepaste coronamaat
regelen verzoeken wij u, indien mogelijk, alleen
naar het stadhuis te komen. Vanaf 1 december
is het dragen van een mondkapje verplicht in de
publieke binnenruimtes.
De balies van ons klantcontactcentrum zijn beperkt
geopend. Voor dringende zaken kunt u telefonisch
een afspraak maken via telefoonnummer 14-0223
(maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur)
Het is voorlopig niet mogelijk om online een afspraak
te maken. De receptiebalie voor het afhalen van
paspoorten, ID kaarten, rijbewijzen of uittreksel
basisregistratie (Woningstichting) is geopend van
08:30 tot 17:00 uur (maandag tot en met vrijdag).
U kunt ook digitaal aangifte van een geboorte doen,
wanneer beide ouders in het bezit zijn van een BSN
(Burgerservicenummer). Meer informatie vindt u op
onze website: https://www.denhelder.nl/inwoner/
product/geboorteaangifte-doen

Balies Sociaal Domein
Het Sociaal Domein (teams Participatie, Zorg en
Jeugd) is te vinden in het stadhuis aan de Kerkgracht.
De balie is open van maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt daar zonder afspraak
een document afgeven voor team Zorg, Jeugd of
Participatie. Voor een gesprek met een consulent
of professional maakt u altijd eerst een afspraak.
Dit geldt ook voor het Jongerenpun.t
Al onze medewerkers zijn telefonisch en per mail goed
bereikbaar. U kunt bellen naar 14 0223 met vragen
of als u doorverbonden wilt worden. Mailen kan ook.
Dat doet u via onze website www.denhelder.nl/contact.
Via deze pagina kunt u een contactformulier invullen
en verzenden.
Constateert u een probleem in de openbare ruimte?
Gebruik dan de app Makkelijk Melden of ga naar
www.denhelder.nl/melden

Openbare Kennisgevingen

De gemeente maakt en wijzigt regels. Deze regels staan in bijvoorbeeld een
verordening of beleidsregel. Een nieuwe of gewijzigde regel maken wij altijd
bekend. Dat doen we op www.officielebekendmakingen.nl, een website waar
de meeste overheden hun besluiten bekendmaken. Pas na bekendmaking
op deze website geldt een regel of wijziging. U kunt ze ook lezen op de Stadsnieuwspagina die elke week uitkomt. Soms gelden de regels dan al, omdat
we ze dan eerder bekend hebben gemaakt. Alle geldende regels van de
gemeente staan op www.overheid.nl Dit is een website van de overheid waar
u alle informatie en diensten van overheden kunt vinden.

De publicaties in deze openbare bekendmaking zijn wettelijk voorgeschreven
of vloeien voort uit gemeentelijk beleid.
Ter inzage
Check www.denhelder.nl/coronavirus voor de meest recente berichtgeving en
openingstijden. Balies klantcontactcentrum alleen open voor spoed.
Zienswijze
Bent u het niet eens met de ontwerpbesluiten en bent u belanghebbende, dan kunt u
uw zienswijze kenbaar maken. Gaat het om een omgevingsvergunning dan geldt dat
voor iedereen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt
ook telefonisch reageren door contact op te nemen met ons Klantcontactcentrum,
telefoon 14 0223.
Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit bezwaar maken door binnen zes weken
een bezwaarschrift in te dienen. Die termijn van zes weken gaat in één dag nadat
wij een besluit aan de aanvrager hebben verzonden. Die dag hoeft niet gelijk te zijn
aan de datum van publicatie. Let daarom in de publicatie op de verzenddatum van
het betreffende besluit. Een bezwaarschrift dient u schriftelijk in bij het college van
burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.
In het bezwaarschrift moet het volgende staan:
• uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
• de reden waarom u bezwaar maakt;
• de datum en uw handtekening.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Soestdijk 2, 3, 6, 10 en 17, Akkerbouwstraat 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 en
19, Eikenhorst 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38,

40, 42, 44, 46 en 50, Eikenhorst 1, 3, 9,
11, 13, 15, 17, 19 en 25, Noordeinde 15,
Drakensteyn 2, 4, 6 en 14, Drakensteyn
1, 3 en 15, oprichten tweeënvijftig
woningen, ontvangen 23-12-2020;
• Meester J. de Vriesstraat 1, verplaatsen
bestaande in-/uitrit bij woning, ontvangen
23-12-2020;
• Jacob van Heemskerckstraat 42A,
vervangen dak en plaatsen dakkapellen
en aanbouw aan woning, ontvangen
23-12-2020;

•K
 astanjehout 3 t/m 6, 9 t/m 12, 22 t/m
25, 45, 46, 52, 53, 63 t/m 76, 78 en 79
en Eikenhout 11 en 12, oprichten
vierendertig woningen, ontvangen
23-12-2020;
•K
 astanjehout 1 en 2 en Eikenhout 14
en 15, oprichten vier woningen,
ontvangen 23-12-2020;
• Huisduinerweg 3, wijzigen gevel
pand, ontvangen 24-12-2020;
•A
 lblasstraat 65, splitsen appartement
in twee appartementen, ontvangen
24-12-2020;
• Malzwin 2212, plaatsen dakkapel in
dak woning, ontvangen 24-12-2020;
•D
 oorzwin 2709, vergroten woning
door plaatsen nieuwe kapconstructie,
ontvangen 28-12-2020;
• Jan de Jongstraat 8, herbouwen
woning, ontvangen 28-12-2020;
•J
 an Cornelisz Rijpstraat 8, plaatsen
dakopbouw op de woning met
dakkapel in voor- en achterzijde,
ontvangen 29-12-2020;
• Langevliet 11, oprichten bedrijfshal op
terrein, ontvangen 30-12-2020.
Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende meldingen
sloopvoornemen Bouwbesluit
ontvangen:
•D
 ollardlaan 148, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning,
ontvangen 23-12-2020;
• Schout en Schepenenstraat 68, verwijderen asbesthoudende materialen
uit woning, ontvangen 23-12-2020;
• Huisduinerweg 3, verwijderen asbesthoudende materialen uit pand,
ontvangen 24-12-2020;
•J
 an de Jongstraat 8, slopen woning,
ontvangen 28-12-2020.
De ingekomen aanvragen liggen niet
ter inzage. U kunt pas een formeel
bezwaarschrift of beroepschrift indienen
als de vergunning is verleend of gewei
gerd. Tegen sloopmeldingen staat geen
rechtsbescherming open.
Voor meer informatie over de
ingekomen aanvragen, kunt u
contact opnemen met het Klant
contactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week de termijn voor het nemen
van een besluit op de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning met zes
weken verlengd:
•M
 arsdiepstraat 367, wijzigen bestemming pand van detailhandel naar horeca
t.b.v. Sri Lankaans restaurant en wijzigen
bestaande reclame. De nieuwe uiterste
beslisdatum is nu 8 februari 2021;
•A
 lmpad 4, oprichten tiny house
(kavel b2). De nieuwe uiterste beslis
datum is nu 17 februari 2021.
Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht is een beslissing over de
procedure ter voorbereiding van een
besluit niet vatbaar voor bezwaar of
beroep, tenzij deze beslissing de belang
hebbende los van het voor te bereiden
besluit rechtstreeks in zijn belang treft.
Op deze uitzondering na kunt u daarom
pas tegen de vergunning bezwaar indie
nen op het moment dat wij de vergunning
hebben geweigerd of verleend.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:
•P
 rins Willem-Alexandersingel 139,
vervangen draagmuur door stalen balken
in woning, verzonden 23-12-2020;
•J
 an in ’t Veltstraat 139, optrekken achtergevel woning, verzonden 23-12-2020;
•2
 e Vroonstraat 120, renoveren voorgevel
en plaatsen kap op woning, verzonden
21-12-2020;
•B
 assingracht 106B, 106C, 106D en
106E, realiseren vier woningen in voormalig duik medisch centrum, afwijken
bestemmingsplan en aanleggen één
in-/uitrit, verzonden 24-12-2020.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder het
kopje ‘Bezwaarschrift’.

DIVERSEN
Basisregistratie Personen
De onderstaande personen staan niet
meer correct in de Basisregistratie
Personen ingeschreven. Het college
heeft daarom besloten op de persoonslijsten van deze personen te vermelden
dat hun verblijfplaats (on)bekend is.
Dit betekent dat zij officieel niet meer in
Nederland wonen. De persoonsgegevens van deze personen worden opgenomen in het landelijke Register NietIngezetenen (RNI). Het gaat om de
volgende personen:
• S. Goerdien, geboren: 03-04-1973,
verzonden: 10-12-2020;
• M. Sesay, geboren: 21-10-2002,
verzonden: 10-12-2020;
• E. Sodenkamp, geboren: 01-04-1988,
verzonden: 17-12-2020;
• K. Baas, geboren: 15-05-1986,
verzonden: 22-12-2020.
Als u het niet eens bent met één van
deze besluiten, kunt u een bezwaar
schrift indienen. Meer informatie over
het indienen van een bezwaarschrift
leest u onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Colofon
Redactie:
Team Bestuur en Organisatie
Postbus 36, 1780 AA Den Helder,
Telefoon: 14 0223
E-mail: via contactformulier op
website
Website: www.denhelder.nl
Twitter: @Gem_DenHelder
Facebook: gemeentedenhelder
Instagram: gem_denhelder
Openingstijden balies:
Klantcontactcentrum: stadhuis,
Kerkgracht 1.
Door het coronavirus alleen geopend
voor dringende en spoedeisende
zaken op afspraak.
Kijk op www.denhelder.nl/coronavirus
voor de laatste berichten.

