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Drugscampagne in Noord-Holland

Niemand wil toch een misdaad melden?
drugslab in de buurt?
Dat is de boodschap van de nieuwe, uitgebreide campagne van NH Drugs Alert (*).
De actie is bedoeld om u aan te moedigen om (anoniem) verdachte situaties te
melden die mogelijk te maken hebben
met het maken van drugs. Zo houden
we samen onze omgeving veilig.

Avondklok:
binnen blijven
tussen 21.00
en 04.30 uur

Want het maken van drugs is een groeiend probleem in Noord-Holland. Hennep is
een plant waarvan wiet en hasj kan worden gemaakt. Het verbouwen van hennep
is verboden. Het kweken van hennep
gebeurt in een hennepplantage, ook wel
een hennepkwekerij genoemd. Illegale
hennepkwekerijen bevinden zich vaak in
woonwijken: op zolders, in kelders, in
schuren, bedrijfspanden, tuinhuisjes en
boerderijen.
De stroom die voor de teelt nodig is, wordt
vaak illegaal en ondeskundig afgetapt.
Hierdoor kan brand ontstaan en dat is
natuurlijk gevaarlijk voor de bewoners en
de omwonenden.
Er komen niet alleen steeds meer hennepplantages, we zien ook een stijging van
het aantal drugslabs waarin synthetische
drugs zoals XTC en amfetamine worden
gemaakt.
Melden!
Als oplettende burger kunt u zélf bijdragen
aan het voorkomen van hennepkwekerijen
en drugslabs. Door te helpen ze op te
sporen. Hiermee vergroten we samen
de veiligheid in onze woon-, werk- en
leefomgeving. U kunt een hennepplantage
herkennen aan een aantal signalen.
Houd hierbij uw ogen, oren en neus
open.

Veel mensen raken besmet met
corona bij het samenkomen van
familie en vrienden. Een verbod om
’s avonds buiten te zijn, zorgt ervoor
dat minder mensen bij elkaar op
bezoek gaan en elkaar ontmoeten.
Uit onderzoek blijkt dat een avondklok helpt om de verspreiding van
het virus af te remmen.

Waar moet u op letten:
•u
 ruikt een sterke, zoete en weeïge
lucht. Beetje anijsachtig.
•u
 ruikt de geur van oplosmiddelen,
zoals aceton. Soms ook van was
middelen.
•g
 eluidoverlast door afzuiginstallaties.
•u
 hoort constant een zoemend of
ronkend geluid.
•e
 r staan extra ontluchtingspijpen in
het dak.
•e
 r brandt altijd een fel kunstlicht.
• r amen zijn beslagen of afgeplakt,
gordijnen vaak dicht.
• in en rondom de locatie ziet u vaak
onbekende mensen en voertuigen.
•e
 r wordt gesleept met vaten of
jerrycans.

Herkent u de signalen of heeft u een
vermoeden van een drugslab bij u in de
buurt? Maak dan een melding via de
politie (telefoonnummer 0900 – 8844) of
(anoniem) bij Meld Misdaad Anoniem
(via nummer 0800-7000). Zo helpt u de
overheid om het maken van drugs te
stoppen. De politie kan dan op basis van
uw melding verder onderzoek doen en
indien nodig optreden.
(*) N
 H Drugs Alert is een initiatief van
samenwerkende overheidspartners,
waaronder gemeenten en politie,
met medewerking van Meld Misdaad
Anoniem. De doelstelling van
NH Drugs Alert is om het bewustzijn
rondom productielocaties van drugs
te vergroten.

Gladheidsbestrijding lastig
door avondklok

Waarschuwing voor
gladde wegen!
Wij vragen u extra voorzichtig te zijn op de weg in tijden van
mogelijke gladheid. Net als altijd gaan de strooiwagens wel op
pad, maar de avondklok vertraagt de werking van strooizout.
Verkeer moet gestrooid zout ‘inrijden’ om het te laten werken.
Hoe hoger de verkeersintensiteit hoe sneller het strooizout werkt.

De avondklok geldt sinds zaterdag
23 januari. Van 21.00 uur ‘s avonds tot
04.30 uur ’s ochtends is het verboden
om zonder geldige reden op straat te
zijn. De avondklok geldt tot woensdag
10 februari 2021 04.30 uur ‘s ochtends.
Wie de avondklok (zonder geldige
reden) negeert kan een boete van
95 euro verwachten. Er wordt niet
vooraf gewaarschuwd.

Wie mogen op straat zijn?
Alleen als het noodzakelijk is mag
u op straat zijn:
•B
 ij een noodsituatie
•D
 ringende (medische) hulp aan
mensen en dieren
•U
 itlaten van een aangelijnde hond
(dit doet u alleen)
• Voor een uitvaart
• Voor werk
•R
 eizen naar het buitenland en terug
naar Nederland
•N
 a een oproep van een rechter of
officier van justitie
•E
 en examen voor mbo, hbo of wo.

Welke formulieren heeft u
nodig?
In een aantal van bovengenoemde
gevallen heeft u een formulier nodig.
Deze ‘Eigen verklaring Avondklok’
kunt u digitaal invullen of printen.
Soms heeft u ook bijvoorbeeld een
werkgeversverklaring nodig.
Kijk voor de details op
www.rijksoverheid.nl/avondklok

Stadsnieuws
Boa’s uitgerust met AED’s

Helders steunfonds in beeld
Vanwege de coronacrisis hebben we
vorig jaar het Helders steunfonds
ingesteld. Belangrijke reden hiervoor
was om de leefbaarheid en ontwikkeling van de stad in stand te houden.

Stichting Kinderopvang, Jan de Ruiter,
directeur van het Reddingmuseum en
Sonja Vermeulen, directeur van Olympia
én secretaris van de Helderse ondernemersvereniging komen in het filmpje aan
het woord. Ze vertellen wat het Helders
steunfonds voor hun organisaties heeft
betekent. En ook voor andere instellingen
en ondernemers in Den Helder.

Filmpje steunfonds
Wethouder financiën Kees Visser laat in
een kort filmpje zien waar de gemeente
het Helders steunfonds voor heeft ingezet.
“Met de 2 miljoen euro kunnen we voor
zieningen, instellingen en organisaties
die belangrijk zijn voor de inwoners van
Den Helder, overeind houden, Met een
bijdrage uit het steunfonds hebben deze
organisaties een goede basis om deze
moeilijke tijden door te komen.”

Toekomst
Het zijn nog steeds onzekere tijden.
Het Helders steunfonds zal dan ook,
waar nodig en mogelijk, in 2021 steun
blijven verlenen. Samen gaan we voor
een gezonde en mooie toekomst van
onze stad.

Samenwerking
Ook Joost Korver, directeur van de
Hartstikke blij zijn ze, met hun nieuwste
aanwinst. Toch hopen ze dat ze hem zo
min mogelijk hoeven te gebruiken. Maar in
geval van nood zijn ze van levensbelang.
Onze boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) hebben sinds begin dit jaar
een automatische externe defibrillator
(AED), ook wel ‘hartstarter’ genoemd, bij
zich. Het gaat om een klein exemplaar dat
in een rugzak kan. Zo kunnen de boa’s
hun nieuwe uitrusting makkelijk mee
nemen op de fiets of in de auto. Om zo
misschien wel levens te redden!
Nog betere hulpverlening
Een AED is een draagbaar apparaat dat
wordt gebruikt bij reanimatie. Je kunt daarmee proberen het hartritme te herstellen

bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het
geven van een elektrische schok, waardoor
het hart weer kan gaan pompen. Bij snel
gebruik van het apparaat (binnen zes
minuten) is de kans hierop tussen de 50 en
70 procent. Zonder inzet van de AED overleeft 10 tot 20 procent van de slachtoffers.
Ook wethouder Remco Duijnker, verantwoordelijk voor de handhavers, is zeer tevreden
met de aanschaf: “Onze boa’s zijn een visitekaartje van onze stad en hulpverlening hoort
daarbij. Ze zijn sowieso getraind om eerste
hulp te verlenen. Ze kunnen ook reanimeren.
Het is geweldig dat ze nu ook een AED
hebben. De boa’s houden toezicht in al onze
wijken, dus iemand met een hartstilstand
heeft zo een grotere kans om te overleven”.

Het filmpje is te bekijken op
www.denhelder.nl/steunfonds.

Overzicht uitgaven
Overzicht
uitgaven
Helders 2020
steunfonds:
Helders
steunfonds

€ 20.000

€ 325.000

Sport

Ondernemers
(zoals winkels en horeca)

€ 52.000

Vrijwilligersorganisatie

€ 77.000

Kinderopvang
(inclusief noodopvang)

€ 2.000

Evenementen

Totaal
€ 865.000
€ 124.000

Onderwijs (scholen en
educatieve instellingen)

€ 20.000

Wildopvang

€ 92.000

Buurt-, dorpshuizen
en MFC’s

€ 180.000

Cultuur (organisaties,
initiatieven &
culturele verenigingen)

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 uur ’s avonds en 4.30 uur
’s ochtends. De avondklok geldt tot 10 februari 04.30 ’s ochtends.
• 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.
•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)

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 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
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
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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
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 Klantcontact
centrum, 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.

Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende melding
sloopvoornemen Bouwbesluit
ontvangen:
• Drs. F. Bijlweg 36, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
appartement, ontvangen
18-01-2021.
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.
Voorgenomen omgevings
vergunning
Burgemeester en wethouders willen
medewerking verlenen aan de
volgende aanvraag:
• Luchthavenweg 30, oprichten en
tijdelijk in gebruik nemen van een
tijdelijk motorcrossterrein met bijbehorende bouwwerken en slagboom, maken inrit en plaatsen
reclame en toegangshek.

De bovengenoemde aanvraag,
het ontwerpbesluit en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen
vanaf 1 februari 2021 gedurende zes
weken ter inzage. Tevens is het ontwerpbesluit met de bijbehorende
stukken digitaal te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl. 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 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:
• Willemsoord 63, uitbreiden Medem
blikkerloods aan achterzijde. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 maart 2021.
• Scheldestraat 22, plaatsen dakkapel
in achtergeveldakvlak woning. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste
beslisdatum 7 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:
• In het trottoir aan de Celebesstraat
t.h.v. zijkant Bankastraat 17, kappen
pluimiep, verzonden 19-01-2021;

Bent u ondernemer
of ex-ondernemer
en heeft u schulden
of betalingsproblemen?
Dan kunt u hulp krijgen. Ook als uw boekhouding of
belastingaangiften nog niet helemaal op orde zijn.
Meldt u zich aan bij team Schuldhulpverlening van de gemeente.
Het team is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van
08.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer (0223) 671270.
U kunt ook mailen naar teamschuldhulpverlening@denhelder.nl.
Voor schuldhulp aan (ex-)ondernemers werkt
de gemeente Den Helder samen met Zuidweg & Partners.

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:
•D
 oorzwin 5323, wijzigen voorgevel
woning, verzonden 15-01-2021.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevings
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende
aanvragen voor een omgevings
vergunning ontvangen:
• Kruiszwin 5213, uitbreiden woning
door realiseren nieuwe entree aan
voorzijde woning en plaatsen
dakkapel in voorgeveldakvlak,
ontvangen 19-01-2021;
• Koningstraat / Prins Hendriklaan,
oprichten zeven huurwoningen en
vier koopwoningen, ontvangen
20-01-2021;
• Koningstraat / Oostslootstraat,
oprichten tien koopwoningen,
ontvangen 20-01-2021.

• In het trottoir t.h.v. Sportlaan 77,
kappen Hollandse iep, verzonden
19-01-2021;
•D
 rs. F. Bijlweg 20B t/m 20G, tijdelijke
afwijken bestemming van kantoor
naar wonen t.b.v. anti-kraak huisvesting voor een periode van 11 maanden, verzonden 18-01-2021;
•H
 arpoenierstraat 40, vervangen
bestaande pui en balustrade door
nieuwe pui op plek van balustrade,
verzonden 18-01-2021;
• Havenplein 1, vernieuwen balkonhekken en dakrand en wijzigen
gevel pand (Lands End), verzonden
18-01-2021;
•R
 ijksweg 24T, plaatsen tijdelijk
camerasysteem bestaande uit vijf
masten met camera’s t.b.v. beveiliging
zonnepark Heldair, verzonden
15-01-2021;
•D
 uinroosstraat 133 t/m 407
(oneven), wijzigen gevels, vergroten
balkons en verbeteren energie
prestaties flats, verzonden
14-01-2021;
• Ter hoogte van Middelzand 3135,
kappen populier, verzonden
20-01-2021;
•O
 oievaarstraat 36, plaatsen uitbouw
aan zijgevel woning, verzonden
22-01-2021.

Buiten behandeling gelaten
aanvragen
De volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunningen zijn buiten
behandeling gelaten:
•D
 oorzwin 2241, realiseren uitweg bij
woning, verzonden 20-01-2021;
•G
 entiaan 6, vervangen dak, plaatsen
twee dakopbouwen en wijzigen gevel
woning, verzonden 15-01-2021.
Vergunningsvrije aanvraag
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende aanvraag beoordeeld als
vergunningsvrij:
•K
 ruiszwin 3327, vervangen
bestaande schuur door tuinhuis bij
woning, verzonden 14-01-2021.
Als u het niet eens bent met een
besluit, kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie hierover
leest u onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende melding sloopvoornemen
Bouwbesluit geaccepteerd:
•D
 rs. F. Bijlweg 36, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
appartement, verzonden 20-01-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

VERKEERSZAKEN
Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat er een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats komt op
het wegdek van de:
•M
 eester J. Henderikxstraat, het
meest linkerparkeervak in de parkeerstrook ten noorden van het gebouw
met huisnummers 17 1 t/m 17 36.

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.
Elektrisch Laadpunt
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat er een elektrisch laadpunt
komt op het wegdek van de:
• Visstraat, het meest noordwestelijke
parkeervak in de parkeerstrook ten
westen van huisnummer 9.
• Torp, het meest linkerparkeervak in
de parkeerstrook ten noorden van
nummer 74.

Meer informatie over het indienen
van een bezwaarschrift leest u
onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

ZAKELIJKE KENNISGEVING
Op 25 januari 2021 nam de gemeenteraad van Den Helder een besluit
over een ingediend burgerinitiatief.
Met dit burgerinitiatief werd de
gemeenteraad gevraagd alsnog een
besluit te nemen over de locatie voor
het stadhuis. De gemeenteraad
besloot dit burgerinitiatief af te wijzen, omdat de gemeenteraad eerder
al een besluit heeft genomen over de
locatie voor het nieuwe stadhuis.
Op 25 februari 2019 is hiervoor de
locatie Willemsoord 66 en 72 aangewezen.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het
bord met de tekst “opladen elektrische
voertuigen”. 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 deze
besluiten, kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie hierover
leest u onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

DIVERSEN
Verleende standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende standplaatsvergunning
verleend:
• v erkoop van etenswaren, parkeerterrein Albert Heijn aan de Meeuwen
straat, alle vrijdagen in 2021 en 2022
van 10:00 tot 18:30 uur, verzonden
20-1-2021.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.

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.

