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Sportkampioenen gehuldigd!

Praatprogramma donderdag 4 maart

Benieuwd naar uw
nieuwe burgemeester?
Tessa
Mosch

Bianca Groot

Ciska
Bosma
Yasmina
Hooijmans

Annette
van Dok

Wethouder
Peter de Vrij

Jet Kleine

Suzanne Mosch

Kinderburgemeester
Lotte Mollema

Dit jaar opnieuw geen overvolle
zaal in theater de Kampanje,
speeches, huldigingen of een
daverend applaus voor onze
sportkampioenen. Ook hier
gooide corona roet in het eten.
Toch werden de sporthelden op
een bijzondere manier in het
zonnetje gezet.
Wethouder Peter de Vrij bracht,
samen met kinderburgemeester
Lotte Mollema, een bezoekje
aan de sporters, uiteraard met
gepaste afstand. Iedere sporter
ontving een sportpenning, een
mooie bos bloemen en een Jutterclub-waardebon van 50 euro.
Wethouder Peter de Vrij: “Dat wij
ondanks corona en het uitvallen

Gillian van
Genderen

van veel competities toch nog
zoveel kampioenen kunnen
huldigen, bevestigt dat Den Helder
nog steeds een stad met een
goede sportmentaliteit is.”

Mike Tuin

De organisatie van het jaarlijkse
Sportgala is elk jaar weer in handen van Team Sportservice. Ook
dit jaar namen zij de organisatie
van deze speciale ‘huis aan huis
uitreiking’ voor hun rekening.

De sportkampioenen van 2020
• Yasmina Hooijmans, Jiu Jitsu Newaza / Jiu Jitsu Fighting
•C
 iska Bosma, Kogelstoten / Gewichtheffen
•B
 ianca Groot, Wedstrijdzwemmen / Estafetteploeg dames
• Tessa Mosch, Estafetteploeg dames, zwemmen
• Suzanne Mosch, Estafetteploeg dames, zwemmen
• Annette van Dok, Estafetteploeg dames, zwemmen
• Jet Kleine, Estafetteploeg dames, zwemmen
• Gillian van Genderen, Jiu Jitsu Fighting
• Mike Tuin, Jiu Jitsu Newaza / Jiu Jitsu Fighting
•D
 joao Lobles, Atletiek (niet op foto, had indoor loopwedstrijd)

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.
•D
 e 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.
•Beperk 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)
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Zijn naam is Jan de Boer. En
vanaf donderdagavond 4 maart
is hij onze nieuwe burgemeester.
U bent vast wel benieuwd naar
de man die de komende jaren in
onze stad aan het roer staat.
Volg daarom het praatprogramma
dat wij die donderdag vanaf 21.00
direct na zijn officiële installatie uitzenden. We doen dat in ieder geval
via onze website www.denhelder.nl.
Met vijf mensen aan tafel geeft de
kersverse burgemeester een inkijkje
in zijn leven. De tafelgasten zullen
hem bevragen over hoe denkt hij
over onze stad. Waarom hij juist
hier burgemeester wil zijn. En over
hoe hij de zaken in onze gemeente
wil gaan aanpakken. Kijkt u mee?
Het programma duurt tot uiterlijk
22.00 uur.
Jan de Boer (51) heeft al afscheid
genomen van de gemeente Buren.
Hij was daar bijna acht jaar burgemeester. Voor die tijd was hij wethouder in Landsmeer. Eerder ook al
raadslid en wethouder in Hoorn en
later wethouder in Harlingen. Voor
zijn wethouderschap gaf Jan de
Boer les op het middelbaar onderwijs. In een interview met de Helderse Courant zei De Boer dat hij in
alle omstandigheden zichtbaar wil

zijn. “Ik ben geen burgemeester die
alleen bij feesten verschijnt of de
linten door zal knippen. Van een
burgemeester mag je meer vragen”.
Hij kan dus lekker aan de bak, in
Den Helder!

Stel úw vraag
Wij kunnen ons voorstellen dat u
meer over hem wilt weten. Tijdens
het programma komen er al veel
onderwerpen langs. Heeft u ook een
vraag? Stel hem, via een e-mail
naar communicatie@denhelder. Als
er – gezien de tijd – gelegenheid
voor is, probeert de burgemeester
die tijdens het programma te beantwoorden. De vragen waar hij niet
aan toekomt, beantwoordt hij op
een later moment.

Installatie
U kunt ook de officiële installatie door de gemeenteraad rechtstreeks volgen, via de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.denhelder.nl.
Deze extra raadsvergadering begint donderdag 4 maart om 19.30 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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Stemmen in coronatijd
Op 17 maart is de Tweede
Kamerverkiezing. Ook in
coronatijd zorgen we ervoor
dat iedereen kan stemmen.
Want elke stem telt! Maar het
verkiezingsproces verloopt
nu wat anders dan anders.
Dit om het risico op verspreiding
van Covid-19 op de verkiezingsdag klein te houden. Daarom zijn
wettelijke maatregelen getroffen
om ervoor te zorgen dat het voor
kiezers veilig is om te stemmen
en het voor stembureauleden
veilig is om hun werk te doen in
de stemlokalen.
✓ De stemlokalen worden zo
ingericht dat kiezers en
stembureauleden 1,5 meter
afstand kunnen houden en er
voldoende ventilatie is.

✓ De stembureauleden doen een
gezondheidscheck voordat ze
met hun werk beginnen. Als een
lid van het stembureau niet aan
de gezondheidscheck voldoet,
mag hij/zij deze functie niet vervullen.
✓ In elk stemlokaal is een extra
stembureaulid aanwezig die kijkt
of het niet te druk wordt en of
iedereen zich aan de maatregelen houdt in het stemlokaal.
Hij/Zij wijst kiezers zo nodig op
de 1,5 meter afstandsregel en
vraagt kiezers om de handen te
reinigen.
✓ In het stemlokaal worden stemhokjes, tafels en dergelijke
regelmatig gereinigd.
✓ Iedere kiezer krijgt een eigen
potlood.

✓ Er zijn ‘kuchschermen’ tussen
de kiezers en de leden van de
stembureaus.
✓ Kiezers laten hun identiteits
document bij het stemmen zien
aan het stembureaulid. Dit doen
ze door hun identiteitsbewijs
voor het glas van het ‘kuchscherm’ te houden.
Gezondheidscheck kiezers
Kiezers ontvangen vooraf aan de
stemming. tegelijk met hun stempas, een gezondheidscheck met
vragen die zij voor zichzelf moeten
beantwoorden. Heeft u één van
de vragen met ‘Ja’ beantwoordt,
ga dan niet stemmen in het stem
lokaal. Zie ook de infographic op
deze pagina.
Eerder stemmen dan woensdag
17 maart 2021
Wilt u de drukte op de verkiezingsdag vermijden, dan kunt u besluiten
om uw stem eerder uit te brengen.
Eerder stemmen kan op maandag
15 maart en dinsdag 16 maart
tussen 7.30 en 21.00 uur bij één
van de hieronder genoemde stembureaus die deze dagen hiervoor
speciaal geopend zijn. Maak er
gebruik van!
• MFC ’t Dorpshuis,
Middelzand 350
• De Draaikolk, Dollardlaan 202
• De Stadshal theater de Kampanje,
Willemsoord 63
• Het gebouw van Wijkbeheer,
Ambachtsweg 25

Broedkorven voor wilde eenden
We hebben ze weer geplaatst! De broedkorven voor de wilde eenden. Het is altijd een prachtig beeld: een eend met een rij donzige
kuikentjes achter zich aan. Ook in de Helderse vaarten en slootjes
ontbreken ze niet. Toch zijn het er steeds minder. Het plaatsen van
broedkorven geeft de eenden een veilig steuntje in de rug. Natuurlijke vijanden maken zo minder kans op een smakelijk hapje.
Net als vorig jaar hebben we 41
broedkorven geplaatst in Den
Helder en Julianadorp. Ze zijn
verschillend van vorm en van
materiaal. Voor de kieskeurige
eend is er dus keuzevrijheid. De
korven waren vorig jaar niet
alleen kraamkamer voor wilde

eenden. Ook waterhoentjes en
meerkoeten vonden het prima plekjes om hun eieren uit te broeden.
Kraamkamers goed gebruikt
Vorig jaar zijn er veertien korven
gebruikt als kraamkamer. In zeker
twaalf daarvan broedde een wilde

Best chique: de (water)
vogels hebben keuze uit
twee soorten broedkorven

eend. En dat is een prima resultaat. Navraag bij kenners leert
dat het eerste jaar na plaatsing
meestal zo’n 10-20% wordt
gebruikt als broedgelegenheid.
In een van de korven in het
Timorpark hebben zelfs een
wilde eend én een waterhoentje
zitten broeden. Dit was te zien
aan de verschillende eierschalen
die in de broedkorf zijn achtergebleven.
In de Donkere Duinen zat nog
een waterhoentje te broeden op
het moment dat de korven weer
werden opgehaald. Uiteraard is
deze broedkorf blijven staan totdat de moeder waterhoen met
haar kroost de broedkorf had
verlaten.
U vindt de broedkorven onder
andere langs de Zanddijk, naast
de rotonde Langevliet/Zuiderhaaks, langs de Van Foreestweg
en kanoroute, in het Timorpark
en bij het viaduct Waddenzeestraat Nieuweweg.

Stemmen voor kiezers van 70
jaar en ouder met stempluspas
Iedereen moet veilig kunnen stemmen, zeker nu met het oog op het
coronavirus. Daarom mag iedere
inwoner van de gemeente Den Helder die op 17 maart 2021 70 jaar of
ouder is en op 1 februari 2021 in
Den Helder stond ingeschreven,
voor deze Tweede Kamerverkiezingen per brief stemmen. U hoeft
hiervoor zelf niets te doen. U krijgt
rond 1 maart van ons een stempluspas met de overige spullen om
per brief te mogen stemmen. U kunt
deze stem uitbrengen vanaf 10 t/m
17 maart 2021. Lees hiervoor de
toegezonden informatie goed door
en maak zoveel mogelijk gebruik
van deze mogelijkheid.
Stemlokalen waar u kunt stemmen
Op www.denhelder.nl onder
Tweede Kamerverkiezingen 2021,
vindt u alle stemlokalen in
Den Helder waar u (vervroegd) kunt
stemmen. Hier staan ook de stemlokalen die niet geschikt zijn om te
stemmen voor kiezers met een
fysieke beperking. Ook vindt u hier
informatie over het briefstemmen.
De stemlokalen staan ook op de
kandidatenlijsten die later huis aan
huis bezorgd worden.
Alle stemlokalen zijn geopend van
07.30 uur tot 21.00 uur.
Stem(plus)pas niet ontvangen of
kwijt?
Heeft u uw stem(plus)pas niet op
3 maart niet ontvangen, bent u uw
stem(pas)plus kwijt of is die bescha-

digd? Neem dan zo snel mogelijk
contact op met Team Dienstverlening en vraag een vervangende
pas aan. Dat kunt u doen tot vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur.
Informatie
Voor informatie over de ver
kiezingen kunt u dagelijks op
afspraak terecht bij het team
Dienstverlening van 8.30 uur
tot 17.00 uur in het Stadhuis
aan de Kerkgracht 1.
U kunt hen bereiken via e-mail:
verkiezingen@denhelder.nl en
telefonisch via 0223-678555.
Ook op de website
www.denhelder.nl,
www.kiesraad.nl en
www.elkestemtelt.nl van de
Rijksoverheid vindt u veel
informatie over de verkiezingen.

Onder de Helderse Waterdichters is het idee ontstaan van een
gedichtenketting over de winter. De gedichten zullen
allemaal te lezen zijn op de Facebookpagina ‘Waterdichters’.
Onderstaand gedicht is van onze stadsdichter Yanaika Zomer.

Oneindig op blik
Mijn moeder met een blikje Droste.
Een blikje met een non erop,
dacht ik,
met een blikje met een non erop,
verwachtte ik
met een blikje op een non,
op een dag zelf een non te zijn.
(Mijn vriendinnetje een bruin konijn.
Haar ouders kochten Nesquik.)
Maar ik,

een Droste-meisje uit de Droste-meisjes
voor als het ijs te ijzig
je botten had doortrokken.
Je vingers kromgetrokken
tot een kommetje voor je mok.
Ik zou ze warmen.

Blik op oneindig, oneindig op blik,
gloeide ik je binnenste met chocola,

tot jij daarna
ook een Droste-meisje
en ik jouw moeder
met dezelfde troost
in mijn blik.
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Maatregelen om winkeldiefstal
tegen te gaan
Het afgelopen jaar is er bij
supermarkten in het centrum
veel meer gestolen. Daarom
hebben de gemeente, de politie, een paar supermarkten en
maatschappelijke instellingen
creatieve oplossingen bedacht
om die diefstallen zo veel
mogelijk te voorkomen. Wat
voor maatregelen dat zijn, dat
zeggen we nog niet.
Twee politiestudenten hebben
onderzoek gedaan naar het
probleem. Ze kwamen tot de
conclusie dat er nog veel meer
wordt gestolen dan we denken.
Hoog tijd om daar iets tegen te
doen. We willen er zeker van zijn
dat de aanpak goed werkt.

Wijkconciërges
bereikbaar!

Daarom vertellen we alleen dat u
sommige maatregelen beter ziet
dan andere. Over een paar weken
moet blijken of ze succes hebben.
Als dat zo is, vragen we ook andere
supermarkten om mee te werken.
Secret scan
We blijven aandacht besteden aan
de aanpak van winkeldiefstal. We
blijven dan ook met elkaar samenwerken om dat stelen tegen te
gaan. Zo staat er voor dit jaar – mits
de coronamaatregelen dat toestaan
– een herhaling van het project
‘Secret scan’ op het programma.
Daarbij krijgt een winkel bezoek
van een ‘mystery shopper’. Dat is
iemand die iets koopt om, zonder
dat de medewerkers dat weten,

Spreekuren hebben ze niet.
Bereikbaar zijn ze wel! De
wijkconciërges houden geen
spreekuur zolang de maatregelen rond het coronavirus nog
zo streng zijn. Hoe vervelend
zij dit ook vinden!
Maar u kunt ze wel bereiken
door met ze bellen. Dus
schroom niet om uw vraag,
melding of klacht aan uw
wijkconciërge voor te leggen.

zaken als kwaliteit en service te
testen. In dit geval kijken ze naar
de veiligheid en beveiliging van de
winkel en de omgeving.

De medewerkers krijgen daarna
een training in het herkennen
van en aanspreken bij verdachte
situaties.

Bel 14 0223 en vraag of u
teruggebeld kan worden door
de wijkconciërge van uw wijk.
Ze helpen u graag!

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 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.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Nachtegaalstraat 27, verhogen dak
woning, ontvangen 05-02-2021.
Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:
• Jacob Giltjesstraat 5, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, ontvangen 10-02-2021.
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.

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.

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:
• Jacob van Heemskerckstraat 56,
plaatsen dakopbouw op woning. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum
24 maart 2021.
• Prins Willem-Alexandersingel 135,
plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak
woning. Door dit besluit is de nieuwe
uiterste beslisdatum 23 maart 2021.
• Prins Willem-Alexandersingel 137,
plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak
woning. Door dit besluit is de nieuwe
uiterste beslisdatum 23 maart 2021.
• Perceel K3354 (t.h.v. Bedrijfsweg 5),
oprichten bedrijfs- en opslagunits. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslis
datum 23 maart 2021.
• Binnenhaven 4, herbouwen twee
woningen en bergingen. Door dit besluit
is de nieuwe uiterste beslisdatum
22 maart 2021.
• Soestdijk, Eikenhorst, Noordeinde
en Drakensteyn, nieuwbouw veertig

woningen. Door dit besluit is de nieuwe
uiterste beslisdatum 24 maart 2021.
• Energieweg 2C, oprichten tweeëntwintig camper units op terrein. Door
dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 maart 2021.
•K
 astanjehout 3 t/m 6, 9 t/m 12, 22 t/m
25, 45, 46, 52, 53, 63 t/m 76, 78 en 79
en Eikenhout 11 en 12, oprichten
vierendertig woningen. Door dit besluit
is de nieuwe uiterste beslisdatum
31 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:
•P
 rins Willem-Alexandersingel 135,
plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak
woning, verzonden 10-02-2021.;
•P
 rins Willem-Alexandersingel 137,
plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak
woning, verzonden 10-02-2021;
•D
 oorzwin 2638, wijzigen voorgevel
kozijn woning, verzonden 09-02-2021;
•D
 e Keizerskroon 85, wijzigen zijgevel
recreatiewoning, verzonden
08-02-2021;
•B
 adhuisstraat, vervangen bestaand
gemengd riool door vuilwater riool en
infiltratie riolering en uitvoeren herinrichting buitenruimte, verzonden
09-02-2021;
•P
 rins Clauslaan 36, oprichten woning,
verzonden 09-02-2021;
• Ten westen van Willemsoord 66,
uitbreiden Medemblikkerloods aan
achterzijde, verzonden 11-02-2021;
• Markpad 5 (Falgatuinen), oprichten
tiny house, verzonden 11-02-2021.
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
Waarbij de inwerkingtreding terstond is
na bekendmaking
Deze vergunningen treden terstond in
werking na bekendmaking vanwege de
onveilige situatie die is ontstaan door de
slechte staat van deze bomen:

• Aan de Drooghe Bol t.h.v. clubhuis Abel
Tasman, kappen twee grauwe, verzonden
08-02-2021;
• In het openbaar groen aan de Burgemeester Ritmeesterweg, kappen witte
abeel, verzonden 09-02-2021;
• Ter hoogte van Julianaplein 41A, kappen
Hollandse iep, verzonden 08-02-2021;
• Ter hoogte van Krugerstraat 1, kappen
paardenkastanje, verzonden 10-02-2021;
• In het openbaar groen in Quelderduyn
aan de Schootenweg, kappen es,
verzonden 11-02-2021;
• In het openbaar groen op hoek Drs.
F. Bijlweg/Waddenzeestraat, kappen
paardenkastanje, verzonden 11-02-2021;
• Aan rand begraafplaats t.h.v. bunker aan
Jan Verfailleweg, kappen grauwe abeel,
verzonden 12-02-2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer
informatie hierover leest u onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.
Geweigerde omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende omgevingsvergunning geweigerd:
•J
 an Verfailleweg 6, uitbreiden woning,
verzonden 10-02-2021.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Buiten behandeling gelaten aanvraag
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling
gelaten:
• Van Foreestweg 13A, plaatsen blokhut
bij camping, verzonden 05-02-2021.
Sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende melding sloopvoornemen
Bouwbesluit geaccepteerd:
•J
 acob Giltjesstraat 5, verwijderen
asbesthoudende materialen uit woning,
verzonden 11-02-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

BESTEMMINGSPLANNEN
Het ontwerp paraplubestemmingsplan
supermarkten ligt vanaf 24 februari 2021
tot en met 7 april 2021 ter inzage.
Plangebied en ontwikkelingen
Het paraplubestemmingsplan supermarkten heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Den Helder, uitgezonderd de bestaande winkelcentra.

Met het paraplubestemmingsplan wordt
de nieuwe vestiging van supermarkten
buiten de bestaande winkelcentra niet
langer toegestaan. Bestaande supermarktlocaties buiten de bestaande winkelcentra zijn, inclusief de uitbreidingsmogelijkheden die zij op basis van het
bestaande bestemmingsplan hebben,
uitgezonderd.
Inzien ontwerp bestemmingsplan
Hier kunt u het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien:
• op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
IDN-nummer van het ontwerp paraplubestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.
BPSUPERMARKT2021-ONT1
• op www.denhelder.nl (https://www.denhelder.nl/inwoner/product/bestemmingsplan-bekijken)
• Bij het Klantcontactcentrum in het
stadhuis aan de Kerkgracht 1 (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot
12.30 uur). Hier ligt de papieren versie.
Indienen reacties (zienswijzen)
U kunt tijdens de termijn waarin het
plan ter inzage ligt reageren op het
ontwerp paraplubestemmingsplan.
Stuur hiervoor een brief naar de
gemeenteraad van Den Helder,
Postbus 36, 1780 AA Den Helder.
Vermeld hierbij in ieder geval:
• uw naam, adres en onderwerp ‘
Zienswijze ontwerpparaplu
bestemmingsplan supermarkten/
zaaknummer 2021-007001;
• de reden waarom u het (niet) eens
bent met het ontwerp bestemmingsplan;
• uw handtekening.
U kunt ons ook mondeling laten weten
wat u van het plan vindt. U kunt hiervoor
een afspraak maken met Pieter de Vries
van team Omgeving (zie contactgegevens hieronder).
Vragen
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Pieter de Vries van
team Omgeving, telefoonnummer:
06-47873064
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.

Openbare Kennisgevingen

VERKEERSZAKEN
Elektrisch Laadpunt
Burgemeester en wethouders van
Den Helder hebben besloten dat er een
elektrisch laadpunt komt op het wegdek
van de:
• Dollardlaan, het meest linker
parkeervak in de parkeerstrook ten
noordoosten van huisnummer 190.
Een elektrisch laadpunt wordt aan
gegeven 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 dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.

DIVERSEN
Verleende exploitatievergunning
De burgemeester heeft de volgende
exploitatievergunning verleend:
• Verkeerstorenweg 2, 4-2-2021

Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie over het indienen van
een bezwaarschrift leest onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.
Verleende standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende standplaatsvergunning verleend:
• verkoop etenswaren, parkeerplaats van
het Loopuytpark thv nr 13, alle
vrijdagen in 2021 van 8:00-17:30 uur
(rekening houdend met de herinrichting).
Als u het niet eens bent met een dit
besluiten, kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Ontheffing sluitingstijden
De burgemeester heeft de volgende
ontheffing sluitingstijden verleend:
• Verkeerstorenweg 2, 4-2-2021
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 ontheffing voor artikel 87 van de

RVV 1990 en artikelen 149 en 150 van de
Wegenverkeerswet 1994 verleend:
• aan motorvoertuig (kenteken: GF-607-R)
voor strandopgangen Duinoord
en strandslag Julianadorp van
10-2-2021 t/m 1-2-2026.
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’.
Regeling bijzondere kosten
pleeggezinnen
Het college van de gemeente Den Helder
maakt bekend dat op 29 september 2020
de Regeling bijzondere kosten pleeg
gezinnen is vastgesteld.
De Regeling bijzondere kosten pleeg
gezinnen regelt de vergoeding van
bijzondere kosten die pleegouders soms
voor pleegkinderen moeten maken en die
niet vergoed kunnen worden uit reguliere
bekostigingsvormen.
De Regeling bijzondere kosten pleeg
gezinnen treedt op de dag na deze
bekendmaking in werking en wordt op
dezelfde datum ook bekendgemaakt
in het elektronisch Gemeenteblad
van de gemeente Den Helder
(www.officielebekendmakingen.nl).

De regeling is in te zien in het stadhuis,
Kerkgracht 1. In verband met de coronamaatregelen is dit alleen op afspraak
mogelijk. Voor het maken van een afspraak
kunt u contact opnemen met Arlette
Booms, bereikbaar via e-mailadres a.
booms@denhelder.nl De regeling is ook te
raadplegen op www.overheid.nl.
Noodverordening winterregeling daken thuislozen Den Helder ingetrokken
De burgemeester van Den Helder maakt
bekend dat hij op 15 februari 2021 de
“Noodverordening winterregeling dak- en
thuislozen Den Helder februari 2021” heeft
ingetrokken. Omdat er niet langer sprake is
van extreem koud weer, is het niet langer
nodig om maatregelen te treffen om daken thuislozen te beschermen tegen de
gevaren van dit weer. De noodverordening
is daarom ingetrokken.
De “Noodverordening winterregeling daken thuislozen Den Helder februari 2021”
geldt vanaf 15 februari 2021 niet meer.

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.

