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Maak het oplichters niet te makkelijk!

April: maand van senioren en veiligheid
Om lekker te kunnen wonen en leven is veiligheid een basisvoor
waarde. Als gemeente hebben wij het onderwerp veiligheid dan ook
hoog in het vaandel staan. Daarom steunen wij van harte de actie
van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die de maand april
heeft uitgeroepen tot ‘Senioren en Veiligheidsmaand’.
De komende weken brengen wij
een vorm van criminaliteit waarvan ouderen regelmatig slacht
offer worden onder uw aandacht.
We vertellen u iets meer over
online veiligheid, woninginbraak,
heling en het ‘boefproef ’maken
van uw smartphone. Met daarbij
vooral tips om te voorkomen dat
u slachtoffer wordt. En we laten u
weten wat u moet doen als het u
toch overkomt.
Deze week: oplichters maken
ook gebruik van het internet.

Ouderen worden over
het algemeen niet vaker
slachtoffer van strafbare
feiten dan mensen in
andere leeftijdsgroepen.
Maar ieder slachtoffer is
er een te veel.
Sinds de coronacrisis
zien we een verschuiving
in de criminaliteit. Zo zijn
er veel meer slachtoffers
van hulpvraagfraude
(bijvoorbeeld via Whats
App). En zijn mensen de
dupe van babbeltrucs
waarbij oplichters ‘hulp’
aanbieden.

Laat ze niet binnen komen!
Internet en het gebruik van sociale
media hebben ons veel mooie dingen gebracht. Maar helaas is er ook
een keerzijde: steeds vaker proberen cybercriminelen (computercriminelen) binnen te komen in een
telefoon of computer om gegevens
te stelen of schade aan te richten.
U kunt zich hiertegen beveiligen en
ervoor zorgen dat het voor criminelen een stuk lastiger is om binnen
te dringen.
Tip 1:
Maak nooit zomaar geld over. Wordt
u gevraagd om geld? Denk eerst
goed na of dat wel klopt. Twijfelt u?
Als u gebeld wordt, hang dan op.
Als u een e-mail of berichtje krijgt,
verwijder het. Klik niet op de link.
Krijgt u opeens een berichtje via
WhatsApp met de vraag om geld,
bijvoorbeeld van uw kind of een
vriend? Zorg dat u zeker weet dat
het berichtje echt van hem of haar
komt. Bijvoorbeeld door te bellen.
Niet gebeld = geen geld!
Tip 2:
Geef nooit uw inloggegevens af.
Oplichters doen net of ze een bank,
computerbedrijf, of gemeente zijn
en vragen om uw inloggegevens,
zoals uw wachtwoord of pincode.
Geef niemand uw gegevens. Niet
aan de telefoon, niet aan de deur,
niet per e-mail, sms of WhatsApp.

Banken bellen u niet om te vragen
naar rekeningnummers en inlog
codes, of om ergens in te loggen.
Computerbedrijven bellen u niet om
u te ‘helpen’ met een probleem op
uw computer, door mee te kijken op
uw scherm. Alleen oplichters doen
dat.
Tip 3:
Zorg dat uw basisbeveiliging op
orde is. Gebruik verschillende,
sterke wachtwoorden. Een zin met
vier woorden van vier letters is al
erg sterk. Voer de updates uit. Stel
automatische updates op uw computer, telefoon of tablet in en installeer een virusscanner. Maak regelmatig back-ups. Eerst checken, dan
klikken! Klik nooit zomaar op een
link.

Bescherm
je tegen
internetcriminaliteit
Voer updates altijd direct uit.
Kijk wat je nog meer kan doen op
maakhetzeniettemakkelijk.nl

Bent u toch slachtoffer
geworden?
Schaam u niet dat u erin bent
getrapt. Maak het bespreekbaar
en doe aangifte bij de politie.
Meer weten? Kijk op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
en volg onze sociale mediakanalen.
Volgende week leest u meer over
woninginbraken.
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Nederland wordt steeds veiliger, de criminaliteitscijfers dalen. Toch is het leven nooit zonder risico’s, zegt
burgemeester Jan de Boer: “Juist op de plek waar je je veilig voelt, proberen inbrekers binnen te sluipen.
Het zal je maar gebeuren dat je wordt opgelicht of bestolen. Je bent misschien een hoop geld of waardevolle spullen kwijt. En wie slachtoffer is geweest van criminaliteit kan zich nog jarenlang onveilig voelen.
Dus moeten we er van alles aan doen om dat te voorkomen. Om het inbrekers lastig te maken. Daarbij is
het belangrijk om het heft in eigen hand te nemen. Ook senioren kunnen veel zelf doen om te voorkomen
dat ze slachtoffer worden, maar ze hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Als gemeente dragen
we daaraan graag een steentje bij. Zo zorgen we er samen voor dat criminaliteit niet loont.”

Meer tuintjes in aantocht!
Deze week kregen opnieuw vier ondergrondse afvalcontainers een ‘eigen tuintje’. Al eerder plaatsten we
er zes. Uit deze proef bleek dat een tuintje rond een afvalcontainer het aantal bijplaatsingen vermindert.
We zien minder dozen, grof vuil en losse zakken rond deze afvalcontainers liggen.
De vier nieuwe ‘afvaltuintjes’ komen bij afvalcontainers in de Peelstraat, Californiëstraat, Anemonenstraat en
de Adriaan de Grootstraat. Hier zagen we de laatste tijd vaak bijplaatsingen van afval. Dat is niet alleen een
rommelig en smerig gezicht. Ook ontstaat er zo veel meer zwerfvuil. Daar is niemand blij mee.
De vier nieuwe tuintjes hebben allemaal echte beplanting. De beplanting kan tegen warmte en kou en zorgt het
hele jaar voor een aantrekkelijk beeld. We hopen dat bewoners dit ook graag zo houden en daarom netter met
hun afval omgaan. Bij de containers staat ook informatie over wat je moet doen met grof vuil en waar je een
volle container kan melden. We kijken natuurlijk regelmatig hoe het gaat op deze nieuwe plekken met een
‘afvaltuintje’.
Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen over deze afvaltuintjes? Ziet u dat er wordt bijgeplaatst? Ervaart u problemen met een
ondergrondse afvalcontainer? Laat het HVC weten via 0800-0700.
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Buitenleslokaal voor basisscholen

Tweede minibosje aangeplant
Sinds vorige week zijn we in Den Helder een Tiny Forest rijker. Leerlingen van basisscholen De Dijk,
Schoter Duijn en De Vlieberg plantten dit minibosje aan. Zo heeft De Schooten er een mooi stukje buurt
natuur én buitenleslokaal bij. Het minibosje is te vinden op het grasveld tussen het Heiligharn en de
Baljuwstraat. Het eerste minibosje kwam vorig jaar tot leven. Dat is te vinden aan de Fresiastraat bij
het Linie College.
Een Tiny Forest is een inheems
bos ter grootte van een tennisbaan. Het minibos is een prettige
plek voor dieren en mensen en
zorgt bovendien voor verkoeling,
meer planten en dieren en
waterberging bij zware regenval.
Ook is het een prettige plek
voor vlinders, vogels, bijen en
kleine zoogdieren. Tegelijk
bieden ze een groene natuur-

plek voor buurtbewoners en
kinderen.
Elke wijk een eigen bosje
In totaal komen er vier Tiny Forests.
Komend najaar volgt het minibosje
in Nieuw Den Helder en volgend
jaar komt er een in Julianadorp. Het
Instituut voor natuureducatie en
duurzaamheid (IVN) is een belangrijke partner bij het realiseren 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.
• Houd buiten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Was vaak uw handen.
• Bij (verkoudheids)klachten: blijf thuis en laat u testen.
• Het dragen van een mondkapje in openbare gebouwen en publieke
ruimtes is verplicht
• Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan.
• Er geldt een avondklok: blijf binnen tussen 22.00 uur ’s avonds en
04.30 uur ’s ochtends.
• 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.
•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.
•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.

de bosjes. Voorwaarde is dan ook
de samenwerking met scholen.
Jonge kinderen helpen bij de aanplant en het onderhoud. Zo leren ze
op een praktische manier over de
natuur.
Subsidie
De aanplant van een Tiny Forest
kost ongeveer € 18.000. De helft
daarvan wordt gesubsidieerd

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)

Foto:
Peter van Aalst

door het IVN Natuureducatie.
De gemeente Den Helder en
Woningstichting betalen de andere
helft gezamenlijk. Ook de Helderse
Vallei is bij deze projecten betrok-

ken. Voor elk minibosje komt een
beheerplan voor de komende
tien jaar. Daar zijn verschillende
partijen bij betrokken.

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

Openbare Kennisgevingen
OMGEVINGSZAKEN
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 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.

Aangevraagde omgevings
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Langevliet 9 en 9A, vervangen
bestaande bedrijfshal door nieuwe
bedrijfshal, ontvangen 25-03-2021;
• Het Nieuwe Diep 8 (14B37), aan
brengen brandveiligheidsmaatregelen
en wijzigen rijksmonument gebouw 001
op het KIM, ontvangen 26-03-2021;
• In het openbaar groen t.h.v. Gerbrands
Scheltesstraat 15, kappen paardenkastanje, ontvangen 26-03-2021;
•R
 oerstraat 2, uitbouwen woning, ontvangen 26-03-2021;
• Zuidstraat 75, plaatsen dakraam in
voordakvlak en wijzigen gevel aan achterzijde woning, ontvangen 26-032021;
•H
 et Arsenaal 9A, afwijken bestemmingsplan, ontvangen 29-03-2021;
•R
 .W. van de Wintstraat 40, plaatsen
aanbouw aan woning, ontvangen
29-03-2021;
•P
 rins Hendriklaan 89, vervangen
bestaande pui door nieuwe pui bij
woning, ontvangen 30-03-2021;
• In het openbaar groen t.h.v. Vogelzand
4102 en Torplaan 24, plaatsen zeecontainer, ontvangen 30-03-2021;
•V
 an Galenstraat 21, wijzigen voorgevel woning, ontvangen 30-03-2021;
•E
 reprijs 40, oprichten recreatiewoning,
ontvangen 30-03-2021;
•G
 aljoenstraat 19, aanbouwen garage

met carport aan woning en aanleggen
in-/uitrit, ontvangen 30-03-2021.
Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:
•C
 ornelis Jacobsz Mooijstraat 141,
verwijderen asbesthoudende materialen
uit woning, ontvangen 25-03-2021;
•B
 assingracht 106, verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk
slopen pand, ontvangen 29-03-2021
•E
 reprijs 40, slopen recreatiewoning,
ontvangen 30-03-2021;
•J
 an in ‘t Veltstraat 43 en 45, verwijderen
asbesthoudende materialen van bergingen bij woningen, ontvangen 30-03-2021.
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.
Voorgenomen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders willen
medewerking verlenen aan de volgende
aanvraag:
•W
 illemsoord 66 en 72, transformeren
gebouwen 66 (Rijksmonument) en 72
naar gemeentehuis, slopen (gedeeltelijk)
in beschermd stadsgezicht en aanleggen
kabels.
De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken

liggen vanaf 12 april 2021 gedurende
zes weken ter inzage. In deze periode
kan een ieder een zienswijze indienen
tegen het ontwerpbesluit. Meer informatie over het inzien van de stukken en het
indienen van een zienswijze leest u
onder het kopje ‘Ter inzage’ en ‘Zienswijze’.
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:
• Koningdwarsstraat 71 en 73 en 1e
Vroonstraat 34 en 36, oprichten vier
woningen. Door dit besluit is de nieuwe
uiterste beslisdatum 12 mei 2021;
• Violenstraat 101, plaatsen dakkapel in
voorgeveldakvlak woning. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 mei 2021.
• Robijn Reijntjesstraat 11, plaatsen
dakkapel in voorgeveldakvlak woning.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste
beslisdatum 13 mei 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.
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Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende
omgevingsvergunningen verleend:
• Kastanjehout 80 t/m 86, oprichten
zeven woningen, verzonden
29-03-2021;
• Loopuytpark 23, realiseren woning op
eerste verdieping en plaatsen buitentrap, verzonden 29-03-2021;
• Kastanjehout 1 en 2 en Eikenhout 14
en 15, oprichten vier woningen,
verzonden 29-03-2021;
• Nieuweweg 22, oprichten mini
camping en plaatsen vaste sanitaire
unit, verzonden 26-03-2021;
• Pasteurstraat 4A, kappen populier bij
school, verzonden 30-03-2021;
• Zuidstraat 75, plaatsen dakraam in
voordakvlak en wijzigen gevel achterzijde woning, verzonden 31-03-2021;
• Ter hoogte van Galjoenstraat 49
(H4882), afwijken bestemming
“verkeer-verblijf” naar “tuin”,
verzonden 31-03-2021;
• Nachtegaalstraat 27, verhogen dak
woning, verzonden 31-03-2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u boven
aan de tekst onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Rectificatie
In de openbare kennisgevingen van
26 maart staat er bij de verleende
omgevingsvergunningen abusievelijk
Waddenzeestraat 7, realiseren twee
zorgwoningen in bestaande praktijkruimte in pand, verzonden 17-03-2021
genoteerd. Deze aanvraag had echter
onder het kopje geweigerde omgevingsvergunningen moeten worden gepubliceerd.

Vergunningsvrije aanvraag
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende aanvraag beoordeeld als
vergunningsvrij:
• Roerstraat 2, uitbouwen woning,
verzonden 30-03-2021.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer
informatie hierover leest u boven aan de
tekst onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen sloopvoornemen
Bouwbesluit geaccepteerd:
• Cornelis Jacobsz Mooijstraat 141,
verwijderen asbesthoudende materialen
uit woning, verzonden 29-03-2021;
• Handelsweg 1 en 1B, verwijderen
asbesthoudende materialen en slopen
pand en bijbehorende loods, verzonden
29-03-2021;
• Jan in ‘t Veltstraat 43 en 45, verwijderen
asbesthoudende materialen van bergingen bij woningen, verzonden 31-03-2021.
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:
• Brakkeveldweg, voor huisnummer 114.
• Cornelis Gerritsz Geusstraat, voor
huisnummer 218.
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

Openbare Kennisgevingen

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 een van
deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie hierover leest u
boven aan de tekst onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.

DIVERSEN
Ontheffing RVV 1990
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende ontheffingen van artikel 87 van
de RVV 1990 verleend:
• toegang strandopgangen Duinoord
en J’dorp, 30-3-2021 tot 23-3-2026;
motorvoertuig kenteken 45-FT-ZR,
verzenddatum 30-3-2021.
• toegang strandopgangen Duinoord
en J’dorp, 30-3-2021 tot 4-6-2024,
motorvoertuig kenteken RN-487-B,
verzenddatum 30-3-2021.
• toegang strandopgangen Huisduinen,
Duinoord, Zandloper en J’dorp,
30-3-2021 tot 30-3-2026, motorvoertuig
bedrijfslogo Sligro Food Group,
verzenddatum 30-3-2021.
• toegang strandopgangen Huisduinen,
Duinoord, Zandloper en J’dorp,
6-4-2021 tot 31-5-2021, motorvoertuig
kenteken V-820-KV, verzenddatum
30-3-2021.
•w
 ijziging kentekens in verleende
ontheffing voor de dierenambulances
voor het mogen inrijden met en het
parkeren van een motorvoertuig op
plaatsen waar dat niet is toegestaan.
Nieuwe kentekens VHG-82-X en
VHG-83-X, verzenddatum 1-4-2021
Ontheffing APV 2019
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende ontheffing van artikel 5:39, lid 4
van de APV 2019 verleend:
• r ijden op het strand: in kaart brengen van

tips & tricks.
• Zak of bak snel vol? Vouw of druk lege drinkpakken
en flessen plat en draai de dop er weer op.
• Vouw de deksel van conservenblikken naar binnen
en maak drankblikjes klein.
• Twijfel je of iets bij plastic, blik en drinkpakken hoort?
Check het in de afvalwijzer in onze app.
• Maak gebruik van een doorzichtige plasticzak. Dan zien
we meteen wat er in de zak zit en kunnen we het snel verwerken.

hvcgroep.nl/plastic

mui-stromingen d.m.v. drone en visueel
ihkv project StrandVeilig, 6-4-2021 t/m
31-5-2021, motorvoertuig kenteken
V-820-KV, verzenddatum 30-3-2021
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende ontheffing van artikel 5:34, lid 1
van de APV 2019 verleend:
• kampvuur (op het strand bij Huis
duinen), maken video opnames, 31-3 en
6-4-2021, verzenddatum 30-3-2021
Als u het niet eens bent met een van
deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie hierover leest u
boven aan de tekst onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.

Colofon
Redactie:
Team Bestuur en Organisatie
Postbus 36, 1780 AA Den Helder,
Telefoon: 14 0223
E-mail: via contactformulier op
de 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.

