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Denk mee over toekomst
de Stelling!
De Stelling is van iedereen

Maakt u uw buurt
mooier en groener?
Bomen zijn belangrijk voor een mooie, prettige omgeving in uw
buurt. In onze gemeente staan er zo’n 20.000. Daar mogen best
nog een paar bij. Aan u de vraag of u hierover mee wilt denken!

De Stelling van Den Helder:
een “verborgen parel”, de “ziel”
van de stad of de plek waar u
uw hond uitlaat – hoe u haar
ook ziet, over één ding is
iedereen het eens: de Stelling
is enorm belangrijk voor heel
Den Helder.

Op ons digitale bewonersplatform
www.ingesprek.denhelder.nl
kunt u een locatie aanwijzen.
Ook kunt u daar aangeven
waaróm u graag een boom op
die plek wilt. En zelfs voor de
soort boom mag u een idee aan
leveren. Daarna kijken we
samen verder naar de mogelijk
heden.

Daarom nodigen we iedereen
uit om samen met ons na te
denken over de toekomst van
onze prachtige Stelling. Op
welke manier behouden we
de kracht en het moois van de
Stelling? Hoe versterken we de
verbinding tussen de Stelling en
de stad? En hoe ziet de Stelling
er over 40 jaar uit?
Levendige verhalen
Via het online inwonersplatform
www.ingesprek.denhelder.nl
geeft u uw mening over de
Stelling! Samen met Bureau
BVR (Adviseurs Ruimtelijke
Ontwikkeling) uit Rotterdam ont
wikkelden we een aantal avon
tuurlijke scenario’s. Het zijn drie
levendige en beeldende verha
len die inspirerend en avontuur
lijk zijn. En die iedereen uitdagen
om op een andere manier naar
de Stelling te kijken. De scena
rio’s zijn géén plannen die we
gaan uitwerken! Het gaat juist
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Hoe ziet de Stelling
er over 40 jaar uit?
Denk mee via
www.ingesprek.denhelder.nl!

om de reacties op deze verschil
lende toekomstideeën. Laat u ons
weten wat u ervan vindt? Ga snel
naar www.ingesprek.denhelder.nl
Met de antwoorden op de vragen
werken we aan nieuwe plannen
voor de Stelling, die we deze zomer
met u zullen delen. De belangrijkste

waarden van de Stelling komen in
de Omgevingsvisie van heel
Den Helder. Deze Omgevingsvisie
is klaar in de eerste helft van 2022.

Wat is een goede plek voor
een boom?
Als we nu nieuwe bomen plan
ten, willen we ook dat de boom
op die plek oud kan worden. En
niet elke plek is geschikt voor
een boom. Maar welke plek wel?

Denk mee
Wat zou een mooie plek zijn voor
een boom? Dat is de vraag die
we u stellen. Denk mee en vertel
het ons als u een mooie, leuke,
bijzondere, speciale plek weet
voor een nieuwe boom. En dat
hoeft niet in uw eigen woonbuurt
te zijn!
Op ingesprek.denhelder.nl kunt
u een locatie aanwijzen. Dat kan
tot 1 juli. U mag ook meerdere
ideeën inleveren. Wij kijken dan
of de locatie ook echt geschikt is
voor een boom. En wie weet,
groeit over een tijdje uw boom
op díe plek!

Het is belangrijk dat een boom
ruimte heeft. Zowel onder de
grond, voor zijn wortels, als
boven de grond om genoeg licht
te krijgen. Onder de grond zitten
vaak kabels en leidingen, daar
willen we geen wortels doorheen
hebben. Ook willen we niet dat
de wortels de straat of stoep
omhoog duwt. Daarnaast moet
een boom voldoende water en
voeding uit de grond kunnen
halen om gezond groot te
groeien. Daarom is een grasveld
of plantsoen vaak de beste plek
voor een boom.

Wilt u ook eens met het gezin op vakantie?
De gemeente Den Helder maakt, samen met Stichting Weekje Weg,
vakantieweken mogelijk voor gezinnen met kinderen in de leeftijd
van 0 t/m 12 jaar. Gezinnen die rond moeten komen van een minimum
inkomen en samen op één adres wonen in onze gemeente. Op dit
moment gaan wij er vanuit dat deze vakanties door kunnen gaan.
Data en locatie
Deze vakanties vinden plaats op
'Heidepark Veluwsch Karakter' in
Vierhouten in de week van 23 juli
t/m 30 juli en 6 augustus t/m
13 augustus.

Vervoer
U wordt op een centrale plaats in
de gemeente opgehaald met een
touringcar die u en uw gezin naar
Vierhouten brengt. De bus brengt u
een week later weer terug.

Verblijf
Tijdens de vakantie logeert ieder
gezin in een eigen stacaravan
of blokhut. Met een woonkamer,
keuken, slaapkamers en een
badkamer. Het verblijf is in
het prachtige natuurgebied
de Veluwe.

Maaltijden
Een aantal maaltijden is tijdens
de vakantie inbegrepen. Een wel
komstmaaltijd op vrijdag, barbecue
op zaterdag, zak warme broodjes
op zondag en een afscheidsmaal
tijd op donderdag. Verder zorgt u
zelf voor eten en drinken.

Programma
We huren voor de hele week,
voor alle gezinsleden van 6 jaar
en ouder, een fiets waarmee het
gezin er lekker op uit kan trek
ken. Denk bijvoorbeeld aan
mooie fietstochten door bos en
hei of naar een picknickveld. We
organiseren regelmatig leuke
activiteiten waar het gezin aan
mee kan doen. Natuurlijk blijven
we letten op de coronamaat
regelen.
Meedoen?
Zijn uw kinderen niet ouder dan
12 jaar en wilt u weten of u ook
in aanmerking komt? Neem dan
vóór 21 mei 2021 contact op met
team bijzondere bijstand via
bijzonderebijstand@denhelder.nl
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Waarom vaccineren
belangrijk is
Vaccineren maakt verspreiding
van het virus moeilijker. Een
vaccinatie beschermt allereerst
jezelf, maar uiteindelijk ook
familie, vrienden en kwetsbare
mensen. Hoe meer mensen zich
laten vaccineren, hoe moeilijker
het is voor het virus om zich te
verspreiden. Dan kan de over
heid de coronamaatregelen stap
voor stap afbouwen en krijgen
we steeds meer onze vrijheid
terug. Heeft u vragen die
specifiek op uw situatie van
toepassing zijn? Bespreek dit
dan met uw (huis)arts.
Blijf u aan de maatregelen
houden
Ook in de tijd dat mensen
worden gevaccineerd, moeten
we ons nog allemaal houden aan
de coronamaatregelen, zoals:
• 1,5 meter afstand houden;
•	mondkapje dragen in open
bare ruimten;
• drukke plekken vermijden.
Ook als u zelf al gevaccineerd
bent is het belangrijk dat u de
maatregelen opvolgt. Want
het virus is er nog steeds en
vaccinatie beschermt niet 100%.
Uitnodiging
Is de groep waar u bij hoort aan
de beurt voor een vaccinatie,
dan ontvangt u een uitnodiging.
Die ontvangt u per brief of
e-mail. Daarin staat ook wat u
moet meenemen (onder andere
een ID). En waar u terecht kunt,

 ijvoorbeeld bij een GGD-locatie,
b
de huisarts of een arts in een
verpleeghuis. Ook kunt u op
www.coronavaccinatie.nl kijken
of u al aan de beurt bent. En dan
meteen een afspraak maken via
DigiD.
Vaccinatie is vrijwillig
U kiest zelf of u zich laat vaccine
ren. Een vaccinatie is dus niet
verplicht. Informeer u goed, zodat
u de juiste keuze kunt maken.
Alvast goed om te weten:
•	De vaccinatie is gratis.
•	U krijgt de prik in de bovenarm.
•	Het vaccin bestaat uit twee prik
ken: enkele weken na de eerste
vaccinatie krijgt u een tweede
prik.
•	Maak een nieuwe afspraak als u:
–	ziek bent of koorts hebt voor
dat u de vaccinatie krijgt.
–	als u klachten hebt die kunnen
passen bij het coronavirus.
–	de afspraak voor vaccinatie
hebt gemist.
•	Vraag aan uw arts of u dit vaccin
mag krijgen als u:
–	een slechte afweer hebt bij
voorbeeld door ziekte of door
het gebruik van medicijnen.
–	bloedverdunners gebruikt. Of
als u een ziekte hebt waardoor
uw bloed minder goed stolt.
–	eerder een ernstige allergische
reactie heeft gehad op een
ingrediënt van een vaccin.
Kijk voor meer informatie op
www.coronavaccinatie.nl

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.
• 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.
• 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.
• 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
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 basis
registratie (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 Participa
tie. Voor een gesprek met een consulent of professio
nal 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
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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 Stads
nieuwspagina 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 klantcontact
centrum 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 indie
nen 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 Klant
contactcentrum, telefoon 14 0223.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevings
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• De la Reystraat 42, optrekken achter
gevel woning, ontvangen 29-04-2021;
• Kreekpad 17, oprichten berging bij
woning, ontvangen 02-05-2021;
• Kanoroute tussen de Doggersvaart
en de Middenvliet, plaatsen panelen
met poëzie aan bruggen en plaatsen
bord, ontvangen 29-04-2021;
• Drooghe Bol 1034, vervangen
bestaande handelsreclame aan
panden, ontvangen 03-05-2021;
• Van Galenstraat 110, kappen esdoorn
bij woning, ontvangen 03-05-2021;
• Langs Het Nieuwe Werk, maken
nieuwe combiwand kadeconstructie,
ontvangen 03-05-2021;
• Dijkschouwerslaan 71, wijzigen voor
gevel woning, ontvangen 03-05-2021.
Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende meldingen
sloopvoornemen Bouwbesluit ont
vangen:
• Hendrik Broertjesstraat 14, verwij
deren geschroefde asbesthoudende
platen met hechtgebonden vezels
van schuur bij woning, ontvangen
28-04-2021;
• Hendrik Broertjesstraat 16, verwijde
ren geschroefde asbesthoudende
platen met hechtgebonden - vezels
van schuur bij woning, ontvangen
28-04-2021;

Bezwaarschrift
Belanghebbenden kunnen tegen een
besluit bezwaar maken door binnen
zes weken een bezwaarschrift in te die
nen. 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 publi
catie 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.

• Langs Het Nieuwe Werk, slopen
bestaande kadeconstructie, ontvangen
03-05-2021
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.
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:
• 1e Vroonstraat 17, verbouwen woning.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste
beslisdatum 17 juni 2021;
• Wezenstraat 68, wijzigen bestemming
maatschappelijk naar wonen t.b.v.
realiseren van maximaal twee woningen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste
beslisdatum 17 juni 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.

Openbare Kennisgevingen
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende
omgevingsvergunningen verleend:
• Jan Hargenstraat 2, plaatsen dak
kapel in voordakvlak woning,
verzonden 04-05-2021;
•R
 obijn Reijntjesstraat 11, plaatsen
dakkapel in voorgeveldakvlak woning,
verzonden 04-05-2021;
• Beatrixstraat 48 en 50B, splitsen
pand, verzonden 04-05-2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Buiten behandeling gelaten aanvraag
De volgende aanvraag voor een omge
vingsvergunning is buiten behandeling
gelaten:
• In het openbaar groen langs de Kortevliet ter hoogte van 18, 18A, 18B, 20,
schuin tegenover 34H, ter hoogte
van 34I, 34J, 34K, 36 en tussen 40
en 42, kappen tweeëntwintig essen,
verzonden 30-04-2021.
Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende meldingen sloopvoor
nemen Bouwbesluit geaccepteerd:
•H
 endrik Broertjesstraat 14, verwijde
ren geschroefde asbesthoudende
platen met hechtgebonden vezels
van schuur bij woning, verzonden
03-05-2021;
• Hendrik Broertjesstraat 16,
verwijderen geschroefde asbest
houdende platen met hechtgebonden
vezels van schuur bij woning, ver
zonden 04-05-2021;
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

BESTEMMINGPLANNEN
Ter inzage ontwerp-“Paraplu
bestemmingsplan Parkeren 2021” ex
artikel 3.8 Wro, gemeente Den Helder
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 bestuurs
recht voor iedereen het ontwerp van
“Paraplubestemmingsplan Parkeren
2021” ter inzage ligt.
Doel
Door middel van het paraplu-bestem
mingsplan worden in alle geldende
bestemmingsplannen parkeernormen
opgenomen. De huidige parkeernormen
zijn verder vastgelegd in de Nota par
keernormen Den Helder. Deze nota gaat
deel uitmaken van het paraplu-bestem
mingsplan. Er is sprake van borging van
bestaand beleid in een bestemmings
plan.
Termijn van inzage ontwerp
bestemmingsplan
Het ontwerp van “Paraplubestemmings
plan Parkeren 2021” ligt met ingang
van maandag 17 mei 2021 tot en met
maandag 28 juni 2021 ter inzage.

Inzien ontwerp bestemmingsplan
Het ontwerp bestemmingsplan en de
hierbij behorende stukken, zijn als volgt
in te zien:
•O
 p www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
planindentificatienummer van het
bestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.
BPPARKEREN.ON01.
•O
 p www.denhelder.nl in PDF-vorm:
(https://www.denhelder.nl/inwoner/
product/bestemmingsplan-bekijken);
•E
 en papieren versie ligt bij het Klant
contactcentrum in het stadhuis aan de
Kerkgracht 1 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

personen bekend gemaakt. Zij kunnen
tegen dit besluit schriftelijk bezwaar
maken bij het college van burgemeester
en wethouders. De bezwaartermijn van
twee weken is ingegaan de dag na verzending van de brieven.

Indienen zienswijze ontwerp
bestemmingsplan
Tijdens de genoemde termijn van ter
inzagelegging kan iedereen op het ont
werp- bestemmingsplan een schriftelijke
zienswijze indienen bij:
Gemeenteraad Den Helder
Postbus 36, 1780 AA Den Helder

Verleende exploitatievergunning
De burgemeester heeft de volgende
exploitatievergunning verleend:
• horecabedrijf Grand Café Boefje BV,
Willemsoord 52B, verzenddatum
20-4-2021

Een schriftelijke zienswijze dient minimaal
voorzien te zijn van:
•U
 w naam, adres, woonplaats en onder
werp: ‘Zienswijze ontwerp -“Paraplu
bestemmingsplan Parkeren 2021”zaaknummer 2021-014561’;
•E
 en motivering waarom u het (niet) eens
bent met het ontwerp bestemmingsplan;
•U
 w handtekening;
Voor het indienen van een eventuele
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak
maken met Marco Goverde, team Omge
ving (zie contactgegevens hieronder).
Houd u er rekening mee dat uw zienswijze
in beginsel openbaar is. Het is uitdrukkelijk
niet mogelijk om een zienswijze in te
dienen via internet of e-mail of om een
anonieme zienswijze in te dienen.
Vragen
Voor meer informatie wordt u vriendelijk
verzocht contact op te nemen met Marco
Goverde van team Omgeving, telefonisch
bereikbaar via 022 367 8633.

DIVERSEN
Wet basisregistratie personen
Na onderzoek is gebleken dat onder
staande personen niet meer correct in de
Basisregistratie Personen staan ingeschre
ven. Het college heeft daarom besloten de
persoonslijsten van deze personen ambts
halve op te schorten met als reden dat hun
verblijfplaats onbekend is. Dit betekent dat
zij daardoor formeel niet meer in Neder
land wonen. De persoonsgegevens van
deze personen zullen worden opgenomen
in het landelijke Register Niet-Ingezetenen
(RNI).
•T
 .A. de Pauli, geboren op 28-05-1974,
verzonden op 29-04-2021;
• I.O. Boerlage, geboren op 07-12-2001,
verzonden op 29-04-2021;
•E
 .M. Boerlage, geboren op 02-04-1999,
verzonden op 29-04-2021;
•W
 .P.W. Boerlage, geboren op 20-031957, verzonden op 29-04-2021;
•N
 . Turan, geboren op 10-10-1990,
verzonden op 29-04-2021.
Bezwaar
Per brief is het besluit aan de betrokken

Ontheffing RVV 1990
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende ontheffing van artikel 87
van de RVV 1990 verleend:
• toegang strandopgangen Duinoord en
Julianadorp; 4-5-2021 tot 28-4-2023;
motorvoertuig kenteken 28-XF-RH ,
verzenddatum 4-5-2021.

Verleende drank- en horeca
vergunning
De burgemeester heeft de volgende
drank- en horecavergunning verleend:
• horecabedrijf Grand Café Boefje BV,
Willemsoord 52B, verzenddatum
20-4-2021
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’.
Beleidsregel Damoclesbeleid
Den Helder 2021
De burgemeester van de gemeente
Den Helder heeft op 19 april 2021
de beleidsregel Damoclesbeleid
Den Helder 2021 vastgesteld. In deze
beleidsregel wordt geregeld wanneer
deRedactie:
burgemeester overgaat tot sluiting
Team
Bestuur
en Organisatie
van
lokalen
en woningen
op grond van
Postbus
1780 AA Hiermee
Den Helder,
artikel
13b 36,
Opiumwet.
wordt
Telefoon:
14 0223
tevens
het ‘Damoclesbeleid
gemeente
E-mail:
via2018’
contactformulier
op
Den
Helder
ingetrokken.
de website
www.denhelder.nl
DeWebsite:
vastgestelde
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