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Den Helder maakt vervoer voor senioren
naar vaccinatielocatie mogelijk
Vervoersproblemen om naar een
vaccinatielocatie te gaan mogen geen
belemmering zijn of iemand zich wel
of niet laat vaccineren. Om die reden
is, zolang de vaccinatielocatie in Den
Helder nog niet is gerealiseerd, binnen
de gemeente gekeken naar mogelijk
heden om wel te kunnen reizen naar de
vaccinatielocatie in Alkmaar. (Zie ook
elders op deze pagina het bericht over
de Helderse vaccinatielocatie).

• Via de GGD wordt doorverwezen naar
het Rode Kruis. Via het Rode Kruis
kunnen mensen ondersteuning krijgen
voor vervoer.
• Als iemand rolstoelafhankelijk is, kan
deze persoon contact opnemen met zijn
zorgverzekeraar om vervoer naar de
locatie te organiseren.
• Er zijn vrijwilligersorganisaties zoals
MEE & de Wering, Wonenplus via
www.noordkopvoorelkaar.nl of
www.nlvoorelkaar.nl waar u een aanvraag kunt doen voor ondersteuning bij
vervoer naar de vaccinatielocatie.

Vanaf 8 maart kan men ook in
Den Helder tegen corona worden
gevaccineerd. In het voormalige
gemeentehuis aan de Drs F. Bijlweg
worden zes vaccinatielijnen ingericht.
Met de toevoeging van Den Helder
komt het aantal vaccinatielocaties op
drie in de regio Noord-Holland Noord.
Onlangs werd bekend dat op het
bedrijventerrein Agriport in Middenmeer
een grote priklocatie wordt gerealiseerd
met twaalf vaccinatielijnen. De locatie
in Middenmeer is vanaf 20 februari
operationeel. Half januari werd in
Alkmaar de eerste vaccinatieplek in
gebruik genomen. Vooralsnog worden
de locaties in Middenmeer en
Den Helder gebruikt voor het inenten
van de doelgroep die volgens de
vaccinatiestrategie van de overheid aan
de beurt is. Later dit voorjaar worden
ook andere doelgroepen uitgenodigd.

Thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar
ontvangen een brief van het RIVM met
informatie en een uitnodiging om contact
op te nemen met de GGD voor een
vaccinatieafspraak. Inwoners krijgen de
vraag of zij zelfstandig of met hulp van
een naaste de locatie kunnen bereiken.
En of er mogelijkheden zijn om met het
openbaar vervoer te reizen.
Wat zijn de opties?
Als het niet mogelijk is om zelf naar de
vaccinatielocatie te gaan zijn er meerdere
mogelijkheden:

Vaccinatielocatie
in Den Helder

Om bijzondere bijstand aan te vragen belt u
eerst met het Team Zorg, Bijzondere Bijstand.
Telefonisch spreekuur op werkdagen van
08.30 - 12.00 uur, telefoonnummer 14 0223.

U kunt contact opnemen met:
• Taxi Jaffna, telefoon 0223-707462 of
06-41363636
• Taxi Zwart, telefoon 0223-690569
• Taxi Noordkop, telefoon 06-28655626
• Taxi Albert, telefoon 06-83114354 /
0223-333333
• IJssel Taxi Den Helder,
telefoon 06-28480700
• Taxi Noordwest, telefoon 06-53911499

Wmo-taxivervoer ook mogelijk naar
vaccinatielocatie Alkmaar
Inwoners die gebruik maken van Wmo-taxi
vervoer kunnen bij de gecontracteerde
vervoerders een afspraak maken. Let op:
boek de rit zo snel mogelijk na het maken
van een vaccinatieafspraak.

Wilt u liever wachten tot vaccineren in
Den Helder mogelijk is, dan kan dat
natuurlijk ook. De oproep voor vaccinatie
blijft geldig totdat het mogelijk is om bij u
in de buurt het vaccin te ontvangen.

Kunt u vervoer wel organiseren of reizen met
het openbaar vervoer, maar heeft u onvoldoende financiële middelen? U kunt dan aanspraak maken op vergoeding van de kosten
voor vervoer via bijzondere bijstand.

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.

• Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in openbare gebouwen en publieke ruimtes verplicht.
• Er geldt een avondklok: blijf binnen tussen 21.00 ’s avonds en 04.30 ’s
ochtends.
De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur.
•B
 ij verkoudheidsklachten: blijf thuis en laat je testen.
•B
 lijf ook thuis als een ander in uw huishouden benauwd is en/of
koorts heeft.
• In quarantaine? Blijf zeker 10 dagen binnen.
•7
 0 jaar of ouder of een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.
•H
 oud buiten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
•B
 eperk aantal bezoekers in eigen woning tot maximaal 1 gast, slechts
een keer per dag. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
•B
 ezoekers thuis houden 1,5 meter afstand, zowel binnen, in de tuin
als op het balkon.
•B
 uitenshuis geldt: vermijd drukte.
•E
 en groep buiten bestaat uit leden eigen huishouden of maximaal 2
personen.
•H
 et openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
• Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan.
• Was vaak uw handen.
•H
 oest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
•G
 ebruik papieren zakdoekjes en gooi die na 1x gebruik weg.
•S
 chud 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)

Tijdelijk openbaar toilet
in stadshart verdwijnt
Eind november is in de Kerkstraat een
tijdelijk openbaar toilet neergezet. Het
toilet wordt op 9 februari weggehaald.
Dit toilet is bedoeld voor centrumbezoekers omdat zij door coronamaatregelen
geen gebruik kunnen maken van toiletten in horeca en winkels. Begin januari
is de termijn verlengd tot 9 februari.
Extra verlenging is niet mogelijk in verband met de renovatie van het voor
malige V&D pand. Centrumbezoekers
kunnen nog altijd gebruik maken van
het openbare toilet in het stationsgebouw. Voorlopig komt er geen ander
mobiel openbaar toilet. Het gebruik
van de toiletten was in deze bijzondere
periode laag en de kosten waren hoog.

Balies klantcontactcentrum aangepaste
openingsdagen 
In verband met de aangepaste coronamaatregelen verzoeken wij u, indien mogelijk, alleen naar
het stadhuis te komen. Vanaf 1 december 2020 is
het dragen van een mondkapje in de publieke binnenruimtes verplicht.
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 Jongerenpunt.
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

Stadsnieuws
Proef afval scheiden in
hoogbouw geslaagd!
Halverwege 2019 startten gemeente Den Helder en HVC met de proef ‘Afval scheiden in hoogbouw’. Bewoners van de wooncomplexen aan de Hendrik Baskeweg
en het Heiligharn konden zelf kiezen of ze mee wilden doen aan de afvalproef. In
totaal deed 65% van de bewoners, 200 woonhuisaansluitingen, mee aan de proef.
Goede resultaten
In 8 maanden tijd is zo’n 6.000 kilo gft &
etensresten en 1.300 kilo plastic, blik en
drinkpakken gescheiden ingezameld. Dit
heeft gezorgd voor een daling van zo’n
35% van het restafval. Tijdens de proef is
de hoeveelheid ingezameld papier ook
met 9% gestegen terwijl hier geen extra
containers voor zijn geplaatst.

Straatkunst:

Portret marinevrouwen
in Spoorstraat
Afgelopen januari heeft, de van origine
Helderse street-art kunstenaar, Ard
Doko een portret gemaakt van twee
marinevrouwen in de Spoorstraat.
Het kunstwerk is nu voor iedereen te
bewonderen.
Aanleiding voor dit kunstwerk is de
samenwerking tussen Ard Doko en het
Marinemuseum.
In 2018 deden zij een gooi naar de
gemeentelijke cultuurprijs 2018. En
wonnen een van de prijzen met hun idee
‘Kunstkastjes’. Door het beschilderen van
verschillende plekken wordt de openbare
ruimte mooier gemaakt en het karakter
van Den Helder als maritieme stad nog
verder benadrukt.
Woningstichting Den Helder heeft een
houten paneel ter beschikking gesteld op
de gevel van Spoorstraat 78-80 voor het
portret van de twee marinevrouwen.

Geportretteerden
Joëlle en Sitara zijn de vrouwen die geportretteerd zijn. Beiden werken al jaren bij de
Koninklijke Marine en hebben verschillende functies gehad. Zo werkte Sitara als
één van de eerste vrouwen bij de onderzeedienst en werkt Joëlle bij de Logistieke
Dienst Goederenbeheer. Samen geven ze
de Koninklijke Marine een gezicht en
representeren ze de diverse taken en
diensten van onze zeemacht.

Beter scheiden van huishoudelijk afval
Het belangrijkste doel van de proef was
een betere scheiding van het huishoudelijk
afval. Het werd bewoners daarom zo
gemakkelijk mogelijk gemaakt om hun
afval gescheiden in te leveren. Zo kwamen
er extra containers, waaronder containers
voor plastic, blik & drinkpakken en gft &
etensresten. De verzamelcontainers op

Ard Doko
Street-art kunstenaar Ard Doko is al sinds
zijn 19e actief als kunstenaar. Gewapend
met spuitbussen, markers en kwasten
maakt hij muurschilderingen en werkt voor
musea in binnen- en buitenland. Vorig jaar
heeft hij op het Marineterrein al drie kunstwerken gemaakt. Naast het portret in de
Spoorstraat zal Ard ook op andere plaatsen in de stad schilderingen maken.

straat waren uitsluitend voor deelnemers
van de proef toegankelijk.
Ook kregen deelnemers bij de start van de
proef een afvalbakje voor in de keuken en
werden er speciale zakken voor het verzamelen van gft & etensresten verstrekt. Tijdens
de proef waren ook afvalcoaches beschikbaar, zij bezochten bewoners thuis zodat ze
al hun vragen konden beantwoorden.
Wethouder Peter de Vrij: “Er zijn mooie
resultaten behaald in deze afvalproef in de
hoogbouw. Alle deelnemers zijn glansrijk
geslaagd voor deze test. Op basis van de
resultaten van deze proef gaan we kijken
of we ook bij andere hoogbouw locaties
in Den Helder kunnen starten met het
scheiden van afval.”

Bij de start van de proef
halverwege 2019

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 ontwerp
besluiten en bent u belanghebbende,
dan kunt u uw zienswijze kenbaar
maken. Gaat het om een omgevings
vergunning 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;

•e
 en omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt;
•d
 e reden waarom u bezwaar maakt;
•d
 e datum en uw handtekening.
Beroepschrift
Belanghebbenden kunnen tegen
bepaalde besluiten rechtstreeks beroep
instellen door binnen zes weken een
beroepschrift in te dienen. De termijn
van zes weken gaat in één dag nadat wij
het besluit ter inzage hebben gelegd.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Noord Holland,
sector Bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Voor het starten van
uw procedure bij de rechtbank zijn
kosten verbonden (griffierechten).
De hoogte ervan varieert.
In het beroepschrift moet het volgende
staan:
•u
 w naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
•e
 en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
•d
 e reden waarom u bezwaar maakt;
•d
 e datum en uw handtekening.
U kunt een beroepschrift ook digitaal
indienen via https://www.rechtspraak.nl/
Uw-Situatie/Onderwerpen/
rechtsgebieden/bestuursrecht.
Hiervoor is een digitale handtekening
(DigiD) vereist.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning ontvangen:
•V
 lamingstraat 7, recht optrekken vooren achtergevel woning, ontvangen
01-02-2021;
•V
 iolenstraat 101, plaatsen dakkapel in
voorgeveldakvlak woning, ontvangen
02-02-2021;
•P
 olderweg 92, wijzigen bestemming
t.b.v. een woning op de begane grond,
ontvangen 02-02-2021
•V
 an Foreestweg 11B, vergroten woning
en oprichten extra garage, ontvangen
04-02-2021;
•R
 obijn Reijntjesstraat 11, plaatsen
dakkapel in voorgeveldakvlak van woning,
ontvangen 04-02-2021.
De ingekomen aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt pas een formeel bezwaar
schrift of beroepschrift indienen als de ver
gunning is verleend of geweigerd. Tegen
sloopmeldingen staat geen rechtsbe
scherming open. Voor meer informatie over
de ingekomen aanvragen, kunt u contact
opnemen met het Klantcontactcentrum,
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:
• Perceel L872 (’t Laar, veld 3),
oprichten negentien koopwoningen en
twintig beleggerswoningen. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslis
datum 17 maart 2021;
• Willemsoord 41, plaatsen botenlift en
platform in water. Door dit besluit is
de nieuwe uiterste beslisdatum
18 maart 2021;
• Keizergracht 104, slopen pand in
beschermd stadsgezicht. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19 maart 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 beslis
sing de belanghebbende los van het
voor te bereiden besluit rechtstreeks in
zijn belang treft. Op deze uitzondering
na kunt u daarom pas tegen de ver
gunning bezwaar indienen op het
moment dat wij de vergunning hebben
geweigerd of verleend.

Openbare Kennisgevingen

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende
omgevingsvergunningen verleend:
• De Keizerskroon 63, nieuwbouw
recreatiewoning, verzonden
29-01-2021;
• Almpad 4, oprichten tiny house,
verzonden 03-02-2021;
• Dahliastraat 73, kappen twee eiken bij
woning, verzonden 03-02-2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Verleende omgevingsvergunningen
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende omgevingsvergunningen
verleend:
• Het Nieuwe Diep 8D (KIM, 14B37),
brandveilig gebruik gebouw 007, verzonden 02-02-2021 (geen zienswijze);
• Het Nieuwe Diep 8D (KIM, 14B37),
brandveilig gebruik gebouw 008, verzonden 02-02-2021 (geen zienswijze);
• Spoorstraat 23, brandveilig gebruik
pand, verzonden 02-02-2021 (geen
zienswijze).
De stukken van deze besluiten liggen
vanaf 15 februari 2021 gedurende de
beroepstermijn (6 weken) ter inzage.
Voor het inzien van een dossier dat ter
inzage ligt moet er een afspraak bij het
Klantcontactcentrum worden gemaakt,
telefoon 14 0223. Als u het niet eens
bent met dit besluit dan kunt u recht
streeks een beroepschrift indienen.
Het beroepstermijn begint de dag na
de ter inzagelegging. Meer informatie
over het inzien van de stukken en het
indienen van een beroepschrift leest u
onder het kopje ‘Beroepschrift’.
Ingetrokken aanvragen
De volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning zijn ingetrokken:
• Het Nieuwe Diep 5, vervangen
bestaande handelsreclame aan pand,
verzonden 04-02-2021;
• Roerstraat 18, maken parkeerplaats
in voortuin bij woning, verzonden
04-02-2021.
Vergunningsvrije aanvragen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende aanvragen beoordeeld als
vergunningsvrij:
• Soembastraat 10, afwijken bestemmingsplan m.b.t. bouwhoogte nieuw te
plaatsen berging bij woning, verzonden
01-02-2021;
• Vogelzand 4225, vergroten woning,
verzonden 01-02-2021;
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende meldingen sloopvoor
nemen Bouwbesluit geaccepteerd:
• Willemsoord gebouw 66 en 72,

verwijderen asbesthoudende materialen
uit gebouw 72 en gedeeltelijk slopen
gebouw 66 en 72 i.v.m. de transformatie
tot gemeentehuis, voorwaarde sloopmelding men mag op dit moment
alleen de asbesthoudende materialen
in gebouw 72 verwijderen evt. sloopwerkzaamheden mogen pas plaats
vinden als de omgevingsvergunning
m.b.t. slopen in een beschermd stadgezicht (gebouw 72 en 66) en het wijzigen van een rijksmonument (gebouw
66) is verleend, verzonden 29-01-2021.
• Het Nieuwe Diep 5 (14B36, gebouw
001), verwijderen asbesthoudende
materialen uit monumentale pand,
verzonden 03-02-2021;
• Parnassia 30, verwijderen asbest
houdende materialen en geheel
bouwkundig slopen recreatiewoning,
verzonden 01-02-2021;
• Dollardlaan 146, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden
01-02-2021;
• Jan Huygen van Linschotenstraat 55,
verwijderen asbesthoudende materialen
uit woning, verzonden 01-02-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

BESTEMMINGSPLAN
Ontwerpbestemmingsplan
“Halter Bellevue en stadspark 2021”
Het college van burgemeester en wet
houders maakt bekend, dat op grond van
artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en
afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht
voor iedereen het ontwerp-bestemmingsplan “Halter Bellevue en stadspark 2021”
ter inzage ligt.
Plangebied en ontwikkeling
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw
van 37 woonheden, winkels, parkeren en
een stadspark op de locatie van de voormalige schouwburg. Het plangebied wordt
globaal begrensd door de Spoorstraat
(zuidzijde), Polderweg (westzijde) en
Prins Hendriklaan (noordzijde/oostzijde).
Termijn van inzage ontwerp bestemmings
plan
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Halter
Bellevue en stadspark 2021’ ligt met
ingang van maandag 15 februari 2021 tot
en met maandag 29 maart 2021 ter inzage.
Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan en de
hierbij behorende stukken, waaronder het
‘vormvrije mer-besluit’, zijn als volgt in te
zien:
• Op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan
indentificatienummer (IDN-nummer) van
voornoemd plan is: NL.IMRO.0400.
BPHALTERBELLEVUE.ON01
• Op de gemeentelijke website:
www.denhelder.nl in PDF-vorm:
(https://www.denhelder.nl/inwoner/
product/bestemmingsplan-bekijken);
• Een papieren versie ligt bij het Klant
contactcentrum in het Stadhuis aan de
Kerkgracht 1 van maandag tot en met
vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur.

Indienen reacties (zienswijzen)
U kunt tijdens de termijn waarin het plan
ter inzage ligt reageren op het ontwerp
bestemmingsplan. Stuur hiervoor een brief
naar de gemeenteraad van Den Helder,
Postbus 36, 1780 AA Den Helder.
Vermeld hierbij in ieder geval:
•U
 w naam, adres en onderwerp ‘Zienswijze ‘Halter Bellevue en stadspark’ zaaknummer zaaknummer 2021-000233’.
•D
 e reden waarom u het (niet) eens bent
met het ontwerp bestemmingsplan;
•U
 w handtekening.

Bent u (ex-)ondernemer
en denkt u aan een
andere werkomgeving?

U kunt ons ook mondeling laten weten wat
u van het plan vindt. U kunt hiervoor een
afspraak maken met Marco Goverde van
team Omgeving.

U kunt hulp krijgen om u beter voor te bereiden op
een nieuwe toekomst. Als zelfstandig ondernemer,
of als werknemer in loondienst.
Denk hierbij aan coaching, advies,
bij- en omscholing en heroriëntatie.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marco Goverde van team
Omgeving, telefoonnummer: 0223-678633.
Houd u er rekening mee dat uw zienswijze
openbaar is. Anoniem reageren kan niet.
Ook is het niet mogelijk om uw reactie via
internet of e-mail in te dienen.

U kunt deze regeling aanvragen bij de gemeente náást de financiële
ondersteuning van de Tozo. Vanuit de gemeente Den Helder denken
wij graag met u mee en ondersteunen u waar nodig.
Voor coaching, advies, bij- en omscholing en heroriëntatie of hulp bij het
vinden van een baan in loondienst belt u 0223 67 12 50.

DIVERSEN
Verleende standplaatsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende standplaatsvergunningen
verleend:
• v oertuig bevolkingsonderzoek borstkanker, parkeerterrein bij het ROC aan de
Sportlaan, 12-2-2021 t/m 5-3-2021,
verzenddatum 1-2-2021
• v oertuig bevolkingsonderzoek borst
kanker, parkeerterrein van Heiligharn,
23-2-2021 t/m 16-4-2021, verzenddatum
2-2-2021
Als u het niet eens bent met een besluit,
dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie over het indienen van een
bezwaarschrift leest u onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.
Ontheffing RVV 1990
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende ontheffingen voor artikel 87 van
de RVV 1990 verleend:
•p
 arkeren van maximaal 2 motorfietsen in
een woonerf motorvoertuigen met kentekens MN-ZN-94, 93-MH-RL en 19-ML-PZ,
op maandag t/m zaterdag 09:00 - 21:30
van 2-2-2021 t/m 2-2-2023, verzend
datum 2-2-2021
• r ijden in voetgangersgebied voor kenteken 68-KGL-7 van 2-2 t/m 28-2-2021,
verzenddatum 2-2-2021
Als u het niet eens bent met een van
besluit, dan kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie over het
indienen van een bezwaarschrift leest
u onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Ontheffing berijden strand
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende ontheffing berijden strand verleend:
• v oor het plaatsen en het op- en afbouwen
van strandhuizen op het strand gelegen
tussen strandslag Zandloper (5) en

strandslag Julianadorp (6), 77-GV-76
en 5 andere voertuigen, van 1-3 t/m
31-3-2021 en 10 t/m 31-10-2021,
verzenddatum 28-1-2021
•b
 eheer strandhuizen, Tractor- Valvet 705
+ aanhanger, Gator- Yamaha SE, Tractor
+ aanhanger, van 15-2 t/m 31-10-2021,
verzenddatum 28-1-2021
•b
 eheer strandhuizen, Isuzu V-076-XK,
1-1 t/m 31-12-2021, verzenddatum
28-1-2021
Als u het niet eens bent met een besluit,
dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie over het indienen van een
bezwaarschrift leest u onder het kopje
‘Bezwaarschrift’
Bekendmaking - Noodverordening winterregeling dak- en thuislozen Den Helder
De burgemeester van Den Helder maakt
bekend dat hij op 5 februari 2021 de
“Noodverordening winterregeling dak- en
thuislozen Den Helder februari 2021” heeft
vastgesteld.
Met deze noodverordening worden maatregelen getroffen om dak- en thuislozen te
beschermen tegen de gevaren van het huidige extreem koude weer. De gemeente
realiseert extra nachtopvang, waarvan daken thuislozen gedurende deze extreem
koude weersomstandigheden gebruik kunnen maken. In de noodverordening staat
dat het (met ingang van zaterdag 6 februari
2021) voor een ieder verboden is om zich
tussen 21.00 uur en 07.00 uur onvoldoende
beschermd, bedekt en/of verwarmd te

bevinden in de buitenlucht van Den
Helder, met de kennelijke bedoeling
een aanzienlijk deel van de nacht in
de buitenlucht door te brengen, bijvoorbeeld om te slapen. De noodverordening geldt vanaf zaterdag 6 februari
2021 om 21.00 uur en duurt totdat de
burgemeester deze weer intrekt. Dit zal
hij doen zodra het extreem koude weer
voorbij is.
De gemeente heeft de noodverordening
op 5 februari 2021 bekendgemaakt
in het elektronisch Gemeenteblad
van de gemeente Den Helder
(www.officielebekendmakingen.nl).
De noodverordening is ook te vinden
op overheid.nl.
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