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Stadsdichter Marja Lely neemt afscheid
Voor de laatste keer kunt u in het
Stadsnieuws genieten van een gedicht
en illustratie van onze stadsdichter
Marja Lely. We nemen afscheid van
haar.
Marja Lely werd in november 2016
benoemd tot stadsdichter van Den Helder.
Martin van Kralingen, Joop Leibbrand en
Jack Beneker gingen haar voor. Met deze
benoeming kreeg Den Helder een dubbeltalent aan het poëtische roer, want Lely is
niet alleen dichter, maar ook beeldend
kunstenaar. De afgelopen vier jaar verschenen zo’n achtenveertig gedichten van
haar hand. Allemaal voorzien van een bijpassende illustratie. Deze gedichten zijn
samen met de afbeeldingen gebundeld in
een prachtig boekwerk waarmee ze haar
stadsdichterschap afsluit. De bundel
‘Ach, tijd spoelt aan…’ is na de lockdown
te koop in School 7.
De onderwerpen van haar stadsgedichten
hebben altijd te maken met Den Helder of
de regio. Soms verzon ze zelf gedichten
en soms werd ze voor een gedicht
gevraagd. Vaak bij bepaalde evenementen, zoals de onthulling van de Dubbele
Bolder, het monument voor de honderd
achttien Joodse inwoners die niet meer
terugkwamen uit de oorlog of het hoogste
punt van appartementencomplex ‘Over het
Wad’. Dit gedicht is pasgeleden nog door
Woningstichting op een marmeren plaat
bij de ingang van het complex geplaatst.
Woorden van de stadsdichter werden
tijdens de lichtroute geprojecteerd op
School 7, zijn te zien op een raam van
basisschool de Duynvaarder, bij het
Atlantikwall Centrum en bij strand
restaurant Paal 6 in Julianadorp. In de
planning staat nog een gedicht op het
dakterras van de bibliotheek. Marja Lely
trad op tijdens diverse nieuwjaarsbijeen-

Den Helder in
Corona tijd, 2020

eens te meer
stevig loop ik op je grijs/groene dijk
waar mijn voetstappen, één voor één
die uit vroeger tijden overlappen
vandaag ruik ik je zachte zilte lucht
strakblauw spiegelt in het zoute water
en rottend zeewier tussen basalt verdaagt
komsten van de gemeente, bij dodenherdenking, poëziebijeenkomsten, tijdens Rondje
Cultuur Huisduinen, maar ook op Texel en in
Lelystad.
Ze hecht erg aan vorm. Een gedicht moet
volgens haar altijd ritme en afwisseling van
lettergrepen hebben. Haar opleiding volgde
ze aan de Rietveld Academie. Jarenlang
was zij werkzaam bij Triade als docent en
coördinator. Ze is na haar opleiding altijd
blijven tekenen en combineerde haar
tekeningen vaak met teksten. Inmiddels
heeft ze al heel wat tentoonstellingen en
presentaties op haar naam staan. Achterin
de bundel ‘Ach, tijd spoelt aan…’ is een
indrukwekkend overzicht opgenomen.

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.
•	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 leden eigen huishouden of
maximaal 2 personen.
•	Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
•	Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan.
•	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)

Op dit moment zijn bij Kunsthal 45,
Koningstraat 43-45, een aantal gedichten
en tekeningen uit de bundel tentoon
gesteld. In verband met de huidige lockdown is de Kunsthal momenteel gesloten.
Tijdens de landelijke Gedichtendag, op
28 januari 2021, neemt burgemeester
Jeroen Nobel afscheid van Marja Lely en
wordt haar bundel gepresenteerd. Ook
maakt de burgemeester dan de naam van
de nieuwe stadsdichter bekend. Door de
huidige coronacrisis vindt deze bijeenkomst online plaats en wordt vanaf
19.30 uur door de LOS uitgezonden.

mijn stad, met bos in de duinen, aangelegd
na verleden oorlogstijden, het vraagt
om uitbreiding in de polder, later
vaker nam men afscheid, ging hier vandaan
thans is mijn verrekijker omgedraaid
kan ik de kleine dingen schouwen
eens te meer blijkt Den Helder, ontdaan
van het gekende uitzicht op de wereld
zo bestemd om van te houden

Gedicht en illustratie zijn van de hand
van stadsdichter Marja Lely

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
Informatie op en over
de Algemene begraafplaats
Onze Algemene begraafplaats is een
400 jaar oude, bijzondere en groene
plek onder de rook van Huisduinen.
Veel Nieuwediepers, zo’n 11.800,
vonden hier hun laatste rustplaats.
Op de Algemene Begraafplaats vindt u
ook een urnenmuur, strooibos, oorlogsgraven, islamitische en joodse graven
en een historische gedenktuin.
U hoeft de begraafplaats niet alleen te
bezoeken omdat er iemand is overleden
of om een overledene te bezoeken. De
begraafplaats is ook geschikt om een
mooie wandeling te maken en om lekker
op een bankje het leven te overdenken.
Op zoek naar een bepaald graf?
Komt u wél naar de begraafplaats om het
graf van een dierbare te bezoeken en u
weet niet zo goed waar u moet zijn? Maak
dan gebruik van het Service-in informatiepunt. Een van onze medewerkers is op
werkdagen altijd aanwezig tussen 08.00
en 16.00 uur om u te helpen. Het telefoonnummer staat op het kaartje dat op de
deur van het servicepunt hangt.
Of kijk op www.grafzoeken.nl

Algemeen
U kunt bij het Service- en informatiepunt ook
terecht voor het lenen van tuingereedschap,
een rolstoel of rollator. Ook kunt u hulp krijgen
als dat nodig is.
Heeft u vragen over het onderhoud of wilt
u informatie over de begraafplaats? Neemt u
dan contact op met de beheerder van de
begraafplaats, Evert Sietsma. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 51389574.
U kunt uw vragen ook mailen naar begraafplaats@denhelder.nl
De tarieven voor begraven, bijzetten in de
urnenmuur of verstrooien, kunt u opvragen
via ons klantcontactcentrum: telefoonnummer
140223. Of kijk op www.denhelder.nl
De begraafplaats is dagelijks geopend van
8.00-20.00 uur.

Informatiezuil verdwijnt
Tot nu toe staat er ook een informatiezuil
bij de entree van de begraafplaats. Deze
zuil is niet meer van deze tijd. Daarnaast
bleken softwareproblemen en vandalisme
steeds een probleem. Daarom halen we
de zuil binnenkort weg.

Billendoekjes en mondkapjes:
niet door de wc!
Weet u dat rioleringen verstopt raken
door allerlei doekjes? En dat het een
heel vieze klus is om dit op te lossen?
Mensen spoelen keukenpapier, ontsmettingsdoekjes, billendoekjes, luierdoekjes
en zelfs mondkapjes door het toilet. Rioleringspompen lopen daardoor vast en kunnen het water dus niet verder pompen.
Ergste gevolg? Dat het toiletwater in de
wc-pot weer omhoog komt en zelfs de boel
bij u thuis onder (smerig) water kan zetten.
Poep, plas en papier
Wij vragen u dan ook met klem het riool
alleen te gebruiken waar het voor is
bedoeld. Dat zijn de drie P’s: poep, plas en
papier. Dus geen doekjes of mondkapjes.
Ook de doekjes waarop de fabrikant aangeeft dat ze biologisch afbreekbaar zijn,
zorgen voor vastlopers. Ze breken misschien wel af, maar als een rioolpomp
vastloopt moet die eerst omhoog getakeld.
Daarna moet een van onze medewerkers
de troep er met de hand uitpeuteren. Ja,
dat vinden zij een smerige klus. U ook?
Ook (frituur)vet is een boosdoener als het
om het vastlopen van een rioolpomp gaat.
Het vet blijft overal aan kleven en vormt zo
een steeds dikkere laag.
Onderhoud kost geld
Het onderhoud van ons riool kost al veel
geld, maar door dit soort problemen kost
het steeds meer. Geld dat u uiteindelijk zelf
betaalt via de rioolstoffenheffing.

Doekjesdrab
uit de pomp

Rioolpompen lopen vast
doordat inwoners doekjes
door de wc spoelen

Daarom de vraag aan al onze inwoners
om geen doekjes, mondkapjes, frituurvet
en andere vreemde zaken door de wc te
spoelen. Alle doekjes en mondkapjes
horen gewoon bij het restafval. Frituurvet
kunt u gescheiden inleveren bij het afvalbrengstation.

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 voor
geschreven 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 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.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning

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.

ontvangen:
• Emmastraat 66, uitbreiden woning door
plaatsen nieuwe kapconstructie, ontvangen 06-01-2021;
• Brakkeveldweg 78, uitbreiden woning,
ontvangen 06-01-2021;

• ‘t Laar (veld 3), kappen zes Noorse
esdoorns, een eik, een paarden
kastanje, een zachte berk, veertien
essen en 6.657 m2 gemengd bosplantsoen, ontvangen 07-01-2021;
• Het Nieuwe Diep 5, vervangen
bestaande handelsreclame aan pand,
ontvangen 08-01-2021;
•M
 aarten Harpertszoon Trompstraat
22, uitbreiden woning en wijzigen
gevels, ontvangen 10-01-2021;
•E
 nergieweg 9, wijzigen gevel en
splitsen pand, ontvangen 11-01-2021;
•B
 adhuisstraat, vervangen bestaand
gemengd riool door vuilwater riool en
infiltratie riolering en uitvoeren her
inrichting buitenruimte, ontvangen
11-01-2021;
•L
 ombokstraat 2B, vervangen en
wijzigen bestaande reclame aan pand,
plaatsen reclamebord en oprichten
berging op terrein, ontvangen
13-01-2021;
•R
 oerstraat 18, maken parkeerplaats
in voortuin woning, ontvangen
12-01-2021.
Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende meldingen
sloopvoornemen Bouwbesluit
ontvangen:
•D
 e Keizerskroon 63, verwijderen
asbesthoudende materialen uit recreatiewoning, ontvangen 06-01-2021;
•G
 ravin Magdalena van Waarden
burglaan 22, verwijderen asbest
houdende materialen voor en in cvruimte in pand, ontvangen 11-01-2021;
•2
 e Vroonstraat 130, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, ontvangen 11-01-2021;
•M
 arsdiepstraat 122, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, ontvangen 12-01-2021;

•P
 arnassia 30, verwijderen asbest
houdende materialen en slopen recreatiewoning, ontvangen 12-01-2021.
De ingekomen aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de
vergunning is verleend of geweigerd.
Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie
over de ingekomen aanvragen, kunt u
contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.
Rectificatie
In de openbare kennisgevingen van
8 januari is bij de binnengekomen aan
vragen een fout gemaakt. Het adres
Alblasstraat 65, splitsen appartement in
twee appartementen is verkeerd neergezet
en moet zijn Alblasstraat 56.
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:
•P
 rins Clauslaan 36, oprichten woning.
De uiterste beslisdatum is nu 3 maart
2021.
•P
 erceel H4581, ter hoogte van Doggersvaart 15, oprichten complex met kleinschalige opslagruimten en aanleggen
twee in-/uitritten. De uiterste beslisdatum
is nu 8 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 beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden
besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Op deze uitzondering na kunt u daarom
pas tegen de vergunning bezwaar
indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:
• Folkert Lambertsstraat 1, uitbreiden
woning, verzonden 12-01-2021;
• Texelstroomlaan 84A (Falgatuinen,
kavel C7), oprichten tiny house op
wielen met berging en twee parkeerplaatsen, verzonden 12-01-2021;
• Hagedoornstraat 35, plaatsen
dakkapel in voorgeveldakvlak woning,
verzonden 08-01-2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Ingetrokken aanvraag
De volgende aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingetrokken:
• Scheldestraat 22, wijzigen gevel
t.b.v. vergroten badkamer, verzonden
13-01-2021.
Vergunningsvrije aanvraag
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende aanvraag beoordeeld als
vergunningsvrij:
• Ceramstraat 28, uitbreiden bestaande
uitbouw aan achterzijde woning,
verzonden 06-01-2021.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Openbare Kennisgevingen

Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:
• Heiligharn 308, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning,
verzonden 12-01-2021;
• Jan de Jongstraat 8, geheel bouwkundig slopen woning, verzonden
11-01-2021;
• De Keizerskroon 63, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
recreatiewoning, verzonden
12-01-2021;
• Bassingracht 112, verwijderen asbesthoudende materialen van berging bij
woning, verzonden 12-01-2021;
• Huisduinerweg 3, verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk
bouwkundig slopen pand, verzonden
11-01-2021;
• Gravin Magdalena van
Waardenburglaan 22, verwijderen
asbesthoudende materialen voor
en in cv-ruimte in pand, verzonden
14-01-2021;
• 2e Vroonstraat 130, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, verzonden 14-01-2021;
• Marsdiepstraat 122, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, verzonden 14-01-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

VERKEERSZAKEN
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat er een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats komt op
het wegdek van de:
• Noordzeestraat, voor huisnummer 53.
• Johannes Brinkostraat, voor
huisnummer 28.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van
Bijlage I van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt
het bord met kenteken of kenmerk van het
voertuig dat op de parkeerplaats mag
staan. Voor meer informatie kunt u bellen
met een medewerker van het team Beheer
Openbare Ruimte, via (0223) 678251.
Als u het niet eens bent met dit 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 onbekend is. Dit betekent dat
zij officieel niet meer in Nederland wonen.
De persoonsgegevens van deze personen
worden opgenomen in het landelijke
Register Niet-Ingezetenen (RNI).
Het gaat om de volgende personen:
• J.L. Wallick, geboren 17-9-1978,
verzonden 30-12-2020;
• Dara Abdulgeni Mohamed, geboren
23-1-1981, verzonden 29-12-2020;
• B.C. Verloop, geboren 17-10-1984,
verzonden 12-1-2021;
• J.P. Rodriguez Varela, geboren
03-11-1978, verzonden 13-1-2021.
Als u het niet eens bent met één van
deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie over het
indienen van een bezwaarschrift leest u
onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Verleende standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende standplaatsvergunning verleend:
• Verkooppunt oliebollen Winkelcentrum
Dorperwheert, 9 t/m 31 januari 2021
van donderdag tot zondag van 10:00 tot
18:00 uur, verzonden 7-1-2021.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
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:
•a
 an motorvoertuigen met kentekens
VD-309-J en 20-BZ-KB tbv noodhulp
aan dieren tm 8-1-2026, verzonden:
17-1-2020.
• aan motorvoertuigen met kentekens
VZ-429-K en 61-VPD-7 tbv ontstoppen
riolering tm 8-1-2026
Ontheffing berijden strand
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende ontheffing berijden strand
verleend:
• werkzaamheden strandopgang
De Zandloper (S5) op 21-1-2021 voor
motorvoertuig (kenteken 11-ZSR-1) en
hoogwerker zonder kenteken met typenummer JLG860, verzonden 14-1-2021.
• Vrijwillige Brandweer Julianadorp,
strandopgangen Huisduinen; Duinoord;
De Zandloper; Strandslag Julianadorp
van 14-1-2021 t/m 14-1-2026 voor motorvoertuig (kenteken: 8-VTX-59).
Als u het niet eens bent met een van
deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie over het
indienen van een bezwaarschrift leest u
onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Verleende exploitatievergunning
De burgemeester heeft de volgende
exploitatievergunning verleend:
•P
 izzaria Da Gino, Californiastraat 3,
7-1-2021
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie over het indienen van
een bezwaarschrift leest u onder het
kopje ‘Bezwaarschrift’.
Verleende drank- en horecavergunning
De burgemeester heeft de volgende
drank- en horecavergunningen verleend:
•P
 izzaria Da Gino, Californiastraat 3,
7-1-2021
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie over het indienen van
een bezwaarschrift leest u onder het
kopje ‘Bezwaarschrift’.
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Kerkgracht 1.
Door het coronavirus alleen geopend
voor dringende en spoedeisende
zaken op afspraak.
Kijk op www.denhelder.nl/coronavirus
voor de laatste berichten.

OPENBARE KENNISGEVING
NV PORT OF DEN HELDER
Aanwijzing Haven Ontvangst
Voorziening (Aanwijzing HOV)
Naar aanleiding van het verzoek van
Europoort Industrie Diensten BV (EID
BV) d.d. 9 november 2020, om HOV-aanwijzing voor het mogen inzamelen van
afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart in de haven van Den Helder, is
NV Port of Den Helder bereid om aan dit
verzoek tegemoet te komen.
Op dit verzoek is de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure Hoofdstuk 3,
Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing verklaard.
Met inachtneming van het vorenstaande
heeft de concept-beschikking inzake
de HOV-aanwijzing van Europoort
Industrie Diensten BV van 29 november 2020 tot 11 januari 2021 ter inzage
gelegen.
Op deze concept-beschikking zijn geen
zienswijzen ingediend. Naar aanleiding
hiervan heeft de directeur van Port of
Den Helder besloten met ingang van
1 februari 2021 de HOV-aanwijzing te verlenen. Tegen deze definitieve beschikking
kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na deze publicatie (tot 6 maart
2021) schriftelijk bezwaar indienen bij de
directeur NV Port of Den Helder.
Voor nadere informatie kan contact
worden opgenomen met mevrouw
A. van Santen van Port of Den Helder,
telefoon 0223 – 61 84 81.
Den Helder, 22 januari 2021
NV Port of Den Helder
J.F. Bolderheij, Algemeen Directeur

