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Steek uw licht op tijdens

de Week van de Veiligheid
Wat zou ik graag willen dat
iedereen zich altijd veilig voelt en
dat ook is. Helaas is dat niet
vanzelfsprekend. Criminelen zijn
van alle tijden. Toch vinden ze
steeds creatievere manieren om
ons op te lichten, te beroven of
op een andere manier kwaad te
doen. Denk aan oplichting via
Whatsapp, waar ouderen vaak
de dupe van worden. En hoeveel
moois internet ons ook brengt,
mensen met kwade bedoelingen
kunnen zich ook voordoen als
een ander persoon. Of het inter
net gebruiken om anderen aan
de schandpaal te nagelen.

Zo worden jongeren vaak slacht
offer doordat ze in goed vertrouwen
afspreken met iemand die zich
anders voordoet en weinig goeds in
de zin heeft. Of een meisje heeft in
goed vertrouwen persoonlijke foto’s
gedeeld met een vriendje die deze
later, als wraakactie, zonder haar
toestemming verspreidt.
Steekwapens inleveren
Het gebeurt en ik gruwel ervan. Net
zoals ik mij grote zorgen maak over
het toenemend wapenbezit onder
jonge mensen, waaronder steek
wapens. Die heb je niet op zak,
inleveren dus! Ik zal mij blijven

inzetten voor het terugdringen van
het aantal steekwapens.
Want veiligheid gaat ook over het
voorkomen van brand. In je huis,
maar wist u dat er bij een elektri
sche fiets en scootmobiel ook
brandgevaar kan optreden?
Het goede nieuws is: een gewaar
schuwd mens telt voor twee.
Daarom helpen wij, gemeente,
politie, brandweer en jeugdwerkers,
u in de Week van de Veiligheid met
tips en gesprekken om zo veilig
mogelijk te zijn en te blijven. Ik nodig
u van harte uit om uw licht op te ste
ken bij een of meerdere activiteiten.

Burgemeester
Jan de Boer

Wat is er te doen tijdens de Week van de Veiligheid?
De Week van de Veiligheid is van maandag 11 tot en met 17 oktober. Dit is een jaarlijks terugkerende, landelijke week waar we in Den Helder ook aan meedoen. Criminelen
zitten nooit stil. U kunt er zelf ook wat aan doen om geen of minder snel slachtoffer te worden van criminaliteit of de risico’s op onveilige situaties kleiner te maken.
Komt u langs bij een van de activiteiten, die boordevol informatie en tips zitten? Onder iedere activiteit staat waar en wanneer we aanwezig zijn. Natuurlijk kunt u ook na
de Week van de Veiligheid vragen stellen aan de gemeente. Dat kan over onderstaande onderwerpen gaan of andere veiligheidszaken. We staan altijd voor u klaar.
Daarvoor kunt u, tijdens kantoortijden, bellen met 14 0223 of stuur een e-mail naar info@denhelder.nl

‘Drop’ je mes: lever je steekwapens in!
Messen in schoolkluisjes, tieners
die op elkaar insteken. We
maken ons grote zorgen over
vooral jongeren die met messen
over straat gaan. Dat aantal is de
afgelopen tijd toegenomen, ook
het aantal steekincidenten. Dit
veroorzaakt angst. Want jonge
ren voelen zich vaak onveilig
tussen leeftijdsgenoten met een
mes op zak.
Het lijkt misschien stoer om,
zoals je wel ziet in videoclips,
een mes op zak te hebben, maar
dat is het niet. Wapens zijn geen
speeltjes. Er vallen slachtoffers,
soms zelfs doden. Ook onder de

Tips en trucs van veiligheidsmensen. Spreek ze
aan en stel uw vraag
Heeft u vragen over brandgevaar?
Meer weten over handhaving?
Misschien heeft u een conflict met
iemand en bent u nieuwsgierig hoe
buurtbemiddeling werkt. Onze
boa’s (bijzondere opsporings
ambtenaren), de wijkagent, de
brandspecialist of iemand van
buurtpreventie of buurtbemiddeling
gaan graag met u in gesprek.

mesdragers zelf.
Weg ermee dus! 'Drop' dat mes bij
een mobiel inleverpunt of in de ton
op het politiebureau. Maandag is

een wijkagent en een jongeren
werker aanwezig om met ouders
en jongeren in gesprek te gaan.

Waar

Wanneer

Politiebureau, Bastiondreef 2

Van 11 tot en met 17 oktober dagelijks van
08.30-17.00 uur of bij een politiebus op het
mobiele inleverpunt.
Als je buiten deze tijden je steekwapen(s) wilt
inleveren bij het politiebureau, dan moet je je
melden via de intercom.

Mobiel Inleverpunt:
• De Schooten - winkelcentrum Schootenplaza
• Nieuw Den Helder - winkelcentrum Marsdiepstraat
• Stad binnen de linie - De Bolder Beatrixstraat
• Julianadorp - winkelcentrum Drooghebol

• Dinsdag 12 oktober van 14.00-16.00 uur
• Woensdag 13 oktober van 14.00-16.00 uur
• Donderdag 14 oktober van 14.00-16.00 uur
• Vrijdag 15 oktober van 14.00-16.00 uur

jeugdoverlast, of voor vragen
over bouwwerkzaamheden bij u
in de straat. Komt u langs?

Daarvoor staan de specialisten van
het team Openbare Orde en Veilig
heid op verschillende momenten
en in diverse samenstellingen voor
u klaar met handige tips en een
luisterend oor. Denk aan vragen
over burenruzies, geluids- en
Waar

Wanneer
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Brandgevaar bij e-bike en scoot
mobiel? Jazeker! Voorlichtingsbijeenkomst over senioren en (brand)veiligheid
Wist u dat ouderen en mensen
met een beperking een groter
risico lopen bij brand dan
anderen? Dat komt omdat zij
vaak wonen in complexen
voor zelfstandig wonen.

De hond is je beste vriend,
dat zeggen we graag. Toch zal
niet iedereen dat zo ervaren.
Zeker niet als je te maken hebt
gehad met bijtincidenten,
ongecontroleerd hinderlijk
geblaf en hondenpoep.

En niet iedereen kan zichzelf
dan goed redden als er brand
uitbreekt. Dat risico is vaak gro
ter dan we denken. Bijvoorbeeld
omdat vluchtroutes vol staan
met spullen. Ook is het goed om
te weten hoe je het risico op
brandgevaar bij scootmobiels en
e-bikes kunt verkleinen.
Onze brandspecialisten staan
klaar om voorlichting te geven
in seniorencomplexen en
verzorgingstehuizen. U kunt
daarbij zijn door u op te geven
bij de brandweer via e-mail
info@denhelder.nl of u kunt

Kom langs bij de honden
gedragsdeskundige voor kennis
over goede omgangsnormen
plezier van eigenaar, hond en
omgeving. Nieuw tijdens de
Helderse Week van de Veiligheid
is dan ook de aanwezigheid van
twee hondengedragsdeskundi
gen. Zij staan voor u klaar om al
uw vragen over uw hond en zijn
gedrag te bespreken.

Hondenbezitters hebben een
grote verantwoordelijkheid voor
het gedrag van hun hond. Niet
alleen in de verzorging van de
hond, maar ook in het trainen en
socialiseren van hun viervoeter.
Daarbij maakt dan niet uit of het
nu een felle Stafford is of een
onstuimige Labrador. Goede
omgangsnormen vergroten het
ons bellen via 14 0223. Mist u
deze voorlichting tijdens deze
week? Geen zorgen.
De brandweer verzorgt dit het
hele jaar door.

Waar: Parkeergarage
Parkzicht, Timorstraat 139
Wanneer: donderdag
14 oktober om 10.00 uur

Waar

Wanneer

Hengstenpad,
kruising Bremstraat

woensdag 13 oktober 13.00 tot 15.00 uur
en zaterdag 16 oktober 12.00 tot 14.00 uur

Timorpark,
kruising Javastraat

vrijdag 15 oktober 15.00 tot 17.00 uur en
zondag 17 oktober 15:00 tot 17.00 uur

Babbeltrucs: hoe voorkom je die?
Internet en het gebruik van sociale media hebben ons mooie
dingen gebracht maar helaas is er ook een keerzijde. Steeds
vaker proberen cybercriminelen binnen te komen in uw telefoon
(Whatsapp) of computer om gegevens te stelen (phishing) of
schade aan te richten.

Hoe kunt u zich hiertegen bevei
ligen en ervoor zorgen dat u het
criminelen een stuk lastiger
maakt om binnen te dringen?
Informatie is belangrijk. Daarom
delen de wijkagent en mensen
van de gemeente flyers uit bij de
aanleunwoningen in Julianadorp.
Senioren krijgen concrete tips
om te voorkomen dat ze slacht
offer worden. En over wat ze
moeten doen als het wel
gebeurt. Of het nu gaat om
het meekijken bij pinnen,
babbeltrucs, hulpvraagfraude
(via bijvoorbeeld WhatsApp) en
phishing.

Waar: Julianadorp (bij de aanleunwoningen)
Wanneer: woensdag 13 oktober van 10.00-12.00 uur

Basisregels voor iedereen!
De basisregels blijven vooralsnog nog wel gelden

Schroom niet om de wijkagent
of iemand van de gemeente aan
te spreken als u hen ziet lopen.
Een gewaarschuwd mens telt
voor twee.

Belangrijke
websites en
telefoonnummers

• Was vaak uw handen.
• Bij (verkoudheids)klachten: blijf thuis en laat u testen.
• Het dragen van een mondkapje is verplicht in het openbaar
vervoer, personenvervoer en op aangewezen plekken op
vliegvelden en in vliegtuigen.
• Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.
• Zorg voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
• Blijf thuis als een ander in uw huishouden benauwd is
en/of koorts heeft.
• In quarantaine? Blijf zeker 10 dagen binnen. Doet u op dag
5 een coronatest en is de uitslag negatief? Dan eindigt de
quarantaine.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw ellenboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na 1x gebruik weg.
• Schud geen handen.

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)
Landelijk nummer afspraak
coronavaccinatie:
0800-7070
Vakantieplannen?
Check www.wijsopreis.nl

.

Is het echt of is het een leugen?

‘No Cap’-sessies voor
jongeren en hun ouders
over veilig internet

‘No Cap’ is straattaal voor iemand die zegt eerlijk te zijn en de waar
heid te spreken. Maar is dat wel zo?! Is degene met wie je aan het
chatten bent wel wie hij/zij zegt te zijn? Is hij/zij wel eerlijk of is het
een 'cap': een leugen? En is je vriendje of vriendinnetje aan wie je
die leuke sexy foto stuurde over een paar maanden nog steeds
verliefd op je? En wat doet hij/zij dan met je foto?
Voor jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders zijn er verschillende
'No Cap'-sessies waarin wordt uitgelegd hoe je de 'cap' herkent
en hoe je kritisch om kunt gaan met informatie. Jongeren kunnen
ervaren dat niet alles is wat het lijkt op het internet en in de liefde.
Ouders krijgen tips en trucs mee over veiligheid op het internet.
Waar: Bibliotheek School 7
Wanneer: Zaterdag 16 oktober van 11.00-15.00 uur Op ieder
heel uur start een nieuwe sessie.

Balies klantcontactcentrum
In het stadhuis is een mondkapje niet meer verplicht. De balies van ons klantcontactcentrum
zijn geopend van maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Wij werken uitsluitend
op afspraak. Bel voor een afspraak via telefoonnummer 14-0223.
Het is weer mogelijk een afspraak voor op het stad
huis te maken. Kijk op https://afspraken.denhelder.nl
Voor een groot aantal producten kunt u hier online
een afspraak maken. Staat uw product er niet bij,
neemt u dan contact op met ons klantcontactcentrum
via 14-0223. 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 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 e-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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Blauwe diesel voor
team Wijkbeheer
Sinds september rijden de auto’s van team Wijkbeheer op blauwe
diesel. Medewerkers van team Wijkbeheer zorgen ervoor dat in
Julianadorp en Den Helder de verlichting het doet, het groen
wordt onderhouden, afvaldumpingen worden verwijderd en ze
halen omgewaaide bomen van de weg. Belangrijk werk waarvoor
vaak sterke wagens nodig zijn.
Eerder reden deze wagens op
gewone diesel. Maar nu rijden ze
op speciale diesel. Deze stoot
minder gevaarlijke stoffen uit,
zoals roet, fijnstof en CO. De die
sel is echt blauw van kleur en
heet daarom blauwe diesel.

Omdat team Wijkbeheer elk jaar
50.000 liter diesel tankt, scheelt het
heel veel CO2-uitstoot, namelijk
bijna 159.000 kg.
Remco Duijnker, wethouder
Energieneutraal opende woensdag

Wordt u het nieuwe lid
van de ASD?

22 september jl. de tankinstallatie.
Hij is als wethouder verantwoorde
lijk voor het verduurzamen van de
gemeente.
De wethouder is erg blij met de
tankinstallatie: “Met blauwe diesel
kunnen we in dezelfde wagens blij
ven rijden. Ondertussen besparen
we wel flink op de CO2-uitstoot met
deze brandstof.” De tankinstallatie
is alleen voor de auto’s van team
Wijkbeheer, andere auto’s mogen
er niet tanken.

(l) Bert Kronenburg (Gemeente Den Helder),
(m) John Kuiper (chauffeur team Wijkbeheer)
en (r) wethouder Remco Duijnker.
Foto: Peter van Aalst

Snoeiafval gratis opgehaald

De ASD, Adviesraad Sociaal Domein, adviseert het college
van burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd
op het gebied van het sociaal domein. Denk daarbij aan
onderwerpen als jeugdzorg, armoedebeleid, participatie,
ouderenzorg, mantelzorg enzovoort.
Het ASD zoekt een nieuw lid! Bent u iemand met interesse voor
het Sociaal Domein? En wilt u zich inzetten bij deze Adviesraad?
Dan bent u van harte uitgenodigd om te solliciteren op deze
vrijwilligersfunctie. U kunt uw sollicitatie tot 15 oktober e-mailen
naar adviesraadsociaaldomein@outlook.com
Vragen?
Bij vragen kunt u bellen met de secretaris, de heer Ed
Bouwmeester, via mobielnnummer 06 -31 78 27 95.
Hij staat u graag te woord.
Een volledig profiel en huishoudelijk reglement kunt u via
de mail opvragen.

Het is weer herfst. Tijd om de tuin winterklaar te maken.
In de maanden oktober en november rijdt HVC speciale
‘snoeiroutes’. Ze halen het snoeiafval bij u voor de deur op.
Met snoeiafval maakt HVC van hoge kwaliteit compost en
groen gas. Daarom is het belangrijk om dit apart in te leveren.
Het hele jaar kunnen inwoners snoeiafval gratis naar het afval
brengstation aan de Schootenweg brengen. Maar rond de tijd
dat tuinbezitters hun tuin flink aanpakken, zijn er dus speciale
snoeiroutes.
Afspraak maken
HVC rijdt op dinsdag 12 en 19 oktober én op 2, 9 en
17 november een snoeiroute. U kunt eenvoudig een afspraak
maken via de HVC-app (‘ik wil grof afval laten op halen’) of
via www.hvcgroep.nl/grofafval Een voorwaarde is dat het
snoeiafval tilbaar en gebundeld wordt aangeboden. Een bos
mag maximaal 1,5 meter lang zijn en niet meer dan 50 kilo
wegen. Stronken, stobben en boomstammen worden niet mee
genomen. Nadat de afspraak is gemaakt, kunnen inwoners
het snoeiafval op de afgesproken dag klaarleggen. Doe dat
op de aanbiedplaats waar u normaal uw afval(bak) aanbied.

‘Groene Straten Gezocht’
We zijn op zoek naar groene straten!
Heeft u zelf of met uw buren de straat
vergroend en bent u trots op het resultaat? Doe dan mee aan ‘Groene Straten
Gezocht’. En denk nou niet: “dat van
ons stelt niets voor”. Juist elke stap is
er eentje in de goede richting!
Hittestress, wateroverlast en watertekort.
Het zijn allemaal gevolgen van het veran
derend klimaat. Om deze gevolgen te ver
minderen starten steeds meer inwoners
met het vergroenen van de straat. Dat
doen ze met bijvoorbeeld geveltuintjes en
het plaatsen van een regenton. Ook ver
wisselen inwoners tegels voor planten.
Daar zijn wij echt enorm blij mee. Daarom
willen we deze mooie initiatieven in het
zonnetje zetten.
Trots op uw groene straat? Doe mee!
Iedereen kan eenvoudig meedoen.
Stuur vóór 22 oktober een foto van uw
straat in met een omschrijving wat u
in de straat heeft gedaan naar
communicatie@denhelder.nl
De winnende straat wordt tijdelijk
omgedoopt tot WatZr-straat. U ontvangt
een vrolijke straatvlag en maakt kans

op een leuke prijs. De winnaar maken we
bekend tijdens de Nationale Klimaatweek
(tussen 28 oktober en 6 november).
WatZr-wat?
Een watZr, watZren, gewatZrd. In dit nieuwe
(werk)woord zit het woord water en de hoofd
letter Z is van zon. Water en zon hebben grote
invloed op ons leven. En met de veranderin
gen in het klimaat steeds meer: hitte door zon
en overlast/tekort van water. Wie een kleine
actie neemt op of rond huis zoals bijvoor

beeld een geveltuintje aanleggen die doet
een WatZr. Ook het opvangen van water in
een regenton en dit voor de tuin gebruiken,
of het grote terras in je tuin deels vervan
gen door groen: het zijn allemaal WatZrs.
Wat doen wij?
Ook als gemeente zijn we serieus bezig
met de aanpak van klimaatverandering.
We leggen waterpasserende bestratingen
aan, zorgen voor groene wateropvang
(wadi’s), leggen drainageriolen onder de
straten bij rioolvervanging, gebruiken
steeds vaker waterdoorlatende tegels op
parkeerplekken en maken ruimte voor
meer bomen.
WatZr campagne
Deze actie is onderdeel van de WatZrcampagne, een initiatief van 28 gemeen
ten in Noord-Holland boven het Noordzee
kanaal, PWN en het hoogheemraadschap.
Gezamenlijk voeren zij de meerjarige
WatZr-campagne. Daarin worden inwoners
uitgenodigd om mee te doen aan het
verminderen van de gevolgen van klimaat
verandering. Wilt u weten wat u allemaal
kan watZr-en? Ga dan naar www.watzr.nl
of volg ons via sociale media.

Bellen met WMO
of Bijzondere
bijstand
Heeft u een vraag op het gebied van
WMO of Bijzondere bijstand?
De beltijden zijn tijdelijk veranderd:
•W
 MO: maandag tot en met vrijdag:
van 9.30-12.00 uur.
• Bijzondere bijstand: maandag tot
en met vrijdag: van 9.00-10.00 uur.
U belt via 14 0223 en maakt een keuze
in het keuzemenu.
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Horeca en sportclubs ondersteund
door gemeente bij coronacheck

Lokale hulp bij
coronatoegangsbewijs

Sinds 25 september ondersteunt onze gemeente bij het scannen
van het corona testbewijs (CTB). Sportverenigingen krijgen de
mogelijkheid gebruik te maken van één beveiliger die het scannen
van de code op zich neemt. Twee sportverenigingen hebben tot nu
toe hiervan gebruik gemaakt.

Lukt het u niet om zelf de QR-code aan te maken? Kom dan naar het
Informatiepunt Digitale Overheid-spreekuur in bibliotheek School 7.
Vrijwilligers helpen u graag met het installeren van de CoronaCheckapp op uw telefoon of tablet. Daarvoor heeft u wel een DigiD nodig.
Ook bij het aanvragen van een DigiD kunnen zij u helpen.

Daarnaast ondersteunen beveiligers de horeca in Julianadorp en
Den Helder (binnenstad en Willemsoord) in het kader van gastheer
schap. Op drukke momenten ondersteunen zij ook bij het scannen
van het corona testbewijs. Na het weekend van 9 en 10 oktober wordt
bekeken of de ondersteuning nodig blijft.

Het wekelijkse spreekuur van het Informatiepunt Digitale Overheid
(IDO) is iedere dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur, locatie Bibliotheek
School 7.
Heeft u geen smartphone of tablet? U kunt ook een papieren
QR-code aanvragen. Ook daar heeft u een DigiD voor nodig. Neem
wel uw burgerservicenummer mee naar het spreekuur (dit nummer
staat op uw zorgpas en in uw ID). Of vraag het toegangsbewijs zelf
telefonisch aan via: 0800-1421. Houd uw burgerservicenummer dan
bij de hand.

Burgemeester Jan de Boer roept alle inwoners op de horeca, cultuur
sector en verenigingen te ondersteunen door goed mee te werken en
op bezoek te blijven komen.

Op zondag 10 oktober organiseert Het Inloophuis een workshopmiddag in Motel Den Helder. Het Inloophuis richt zich op mensen
met een levensbedreigende ziekte en hun naasten. Stadsdichter
Yanaika Zomer draagt deze middag onderstaand gedicht over de
waarde van lotgenoten voor.

Eenzelfde lot genoten
Ik vond iemand om hardop mee te zwijgen,
van de dingen die ik overal moest zeggen,
uit moest leggen wat niemand echt verstond.
‘Hoe is het nou? En gaat het wel?
Wat gaat het snel, zeg. Bel me.
Vertel me als ik iets voor je kan doen.’
En ik knikte, suste, gerustte hun gemoed.
‘Het lukt wel, het komt wel goed met ons.’
Ik wist niet hoe te vragen
of wat ik eigenlijk nodig had.
Ik vond iemand om hardop mee te zwijgen
van de opgelopen deuken en de weggeslagen grond.
Iemand die zich net als ik bevond
waar de wereld op zijn kop
en niemand de weg goed weet.
Ik vond iemand die met me leed,
met me deed, wat ik alleen niet had gered.
Delen is helen en rouw douw je,
verstouw je nog het beste met elkaar.
Ik gunde niemand zich te voelen zoals ik,
maar toen ik iemand vond
die mij verstond in wat ik zei en wat ik zweeg,
was geen van ons nog eenzaam.
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Sinds 1 juli 2021 maken we al onze besluiten en regelingen digitaal
bekend. Dat doen we in het elektronisch Gemeenteblad. Dit is te vinden
op www.officielebekendmakingen.nl. Een besluit of regeling geldt pas na
bekendmaking op deze website.
Sommige publicaties kunt u ook lezen op deze wekelijkse Stadsnieuwspagina.
Soms geldt een besluit of regeling al als u het hier leest. Dat komt omdat we
het dan al eerder officieel bekend hebben gemaakt. Alle geldende regelingen
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.
U mag een kennisgeving altijd komen inzien in het stadhuis aan de Kerkgracht 1.

De publicaties in deze openbare
bekendmaking zijn wettelijk voorge
schreven of vloeien voort uit gemeente
lijk 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 ontwerpbeslui
ten 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 bur
gemeester en wethouders van Den Helder,
Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt
ook telefonisch reageren door contact op

Uitnodiging bewonersavond Dijkzone
Bent u geïnteresseerd in de
woningbouwplannen van het
project Dijkzone? Kom dan
donderdagavond 14 oktober
naar de inloopbijeenkomst in
Theater de Kampanje.
Tijdens de informele inloop
avond lichten verschillende
organisaties het plan toe. Zo
zijn Woningstichting Den Helder/
Helder Vastgoed BV, Hoogheem
raadschap Hollands Noorder
kwartier en de gemeente aan
wezig. Stedenbouwkundige
Edzo Bindels van WestUitnodiging
8 Land bewonersavond Dijkzone
schapsarchitecten geeft een
Beste bewoner(s)/belangstellenden,
toelichting op het voorlopig

Voor wie is deze bijeenkomst?

stedenbouwkundig ontwerp.
Iedereen die geïnteresseerd is in het project
De stad opnieuwCoronamaatregelen
verbinden met de zee, door
informatie
over
de CoronaBezoekers
hebben
een corona Dijkzone
is van harte
welkom.
nieuwe woningen
bouwen aan
de Helderse
zeedijk.
terwijl de zeewering
voorHet bewijs
Check-app kunt u terecht op:
Iedereen die nieuwsgierig
is Dat allestoegangsbewijs
nodig.
Locatie
tweehonderd jaar
versterkt
Dat is debent
https://coronacheck.nl/nl/faq
naar deze woningbouwplannen,
ontvangt
u wordt.
als u volledig
voor het project
Dijkzone. In
de geldig herstel Horecaplein Stadshal de Kampanje,
de dijkverhoging of het basis
steden
gevaccineerd,
een
door verschillende
63, Den Helder.
Meer informatie
bouwkundig ontwerp isafgelopen
donder tijd isbewijs
hebt of een negatieve test Willemsoord
organisaties onderzoek gedaan naar de
dag 14 oktober van harte
wel
uitslag van maximaal 24 uur oud. Tijd Voor meer informatie kunt u
haalbaarheid van dit plan.
contact opnemen met
kom in Theater de Kampanje.
U kunt het toegangsbewijs ophalen
tussen
19.00
en 21.00
is het
ontwerp van op uw Vrije inloop
Bo-Anne
van
Egmond
viauur.
De vrije inloop is tussenOp dit moment via
devoorlopig
CoronaCheck-app
het stedenbouwkundig
klaar.
bavegmond@zeestad.nl
19.00 en 21.00 uur.
mobieleontwerp
telefoon.
Voor meer
Coronamaatregelen
Daarover informeren wij u graag tijdens de
Voor evenementen in Theater de Kampanje is
inloopbijeenkomst op donderdagavond 14
een coronatoegangsbewijs verplicht. Om deel
oktober in de Stadshal van theater De
te nemen aan deze avond, heeft u daarom dit
Kampanje van 19.00 tot 21.00 uur.
toegangsbewijs nodig. Het bewijs ontvangt u
Openbare
Kennisgevingen
Tijdens deze informele avond lichten
als u volledig bent
gevaccineerd, een geldig
verschillende organisaties het plan toe. Zo zijn
herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag
Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed
van maximaal 24 uur oud. U kunt het
BV, de gemeente Den Helder en
toegangsbewijs ophalen via de Coronacheckte nemen met ons Klantcontactcentrum,
Beroepschrift
Hoogheemraadschap
Hollands
app opOnderwerpen/rechtsgebieden/bestuurs
uw mobiele telefoon. Voor meer
telefoon 14 0223.
kunnen tegen
recht
NoorderkwartierBelanghebbenden
aanwezig.
informatie over de Coronacheck-app kunt u
bepaalde
Hiervoor is een digitale handtekening
Stedenbouwkundige
Edzobesluiten
Bindels rechtstreeks
van West 8 beroep terecht
op: https://coronacheck.nl/nl/faq.
Bezwaarschrift
instellen door binnen zes weken een
(DigiD) vereist.
urban design & landscape architecture geeft
Belanghebbenden kunnen tegen een
beroepschrift in te dienen. De termijn
Meer informatie
een toelichting op het voorlopig
besluit bezwaar maken door binnen zes
van zes weken gaat in één dag nadat
ontwerp.
weken een bezwaarschrift in te stedenbouwkundig
dienen.
wij het
besluit ter inzage hebben
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Die termijn van zes weken gaat in één dag
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u
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in bijorganisaties
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Deom
hoogte
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meerervan
te weten
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college van burgemeester en wethouders
In het beroepschrift moet het volgende
over het project en vragen te stellen.
van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA
staan:
•u
 w naam, adres en graag ook uw
Den Helder.
elefoonnummer;
In het bezwaarschrift moet
•e
 en omschrijving van het besluit
het volgende staan:
waartegen u bezwaar maakt;
•u
 w naam, adres en graag ook uw
•d
 e reden waarom u bezwaar maakt;
telefoonnummer;
•d
 e datum en uw handtekening.
•e
 en omschrijving van het besluit
U kunt een beroepschrift ook
waartegen u bezwaar maakt;
•d
 e reden waarom u bezwaar maakt;
digitaal indienen via
•d
 e datum en uw handtekening.
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift
of beroepschrift
Voor meer
informatie kunt
u contact
schorst
de werking
van het besluit
opnemen
metniet
Bo-Anne
van Egmond
via
waartegen het is gericht (uitzonderingen
bavegmond@zeestad.nl

daargelaten). Als u een bezwaar- of
beroepschrift heeft ingediend, kunt u de
Voorzieningenrechter van de rechtbank
Met vriendelijke
groet,vragen de werking van
in Noord Holland
het besluit te schorsen of een voorlopige
Projectgroep
Dijkzone
voorziening
te treffen (sector Bestuur,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Hier
aan zijn kosten (griffierechten) verbon
den. De voorzieningenrechter bepaalt of
onmiddellijke spoed, gelet op de belan
gen van betrokkenen, het treffen van
een voorlopige voorziening rechtvaar
digt.

Lees verder op de volgende pagina

Stadsnieuws
OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevings
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Loodsgracht 30, plaatsen nieuwe
kapconstructie op woning, ontvangen
25-09-2021;
• Robijn Reijntjesstraat 16, plaatsen
dakkapel in voordakvlak van woning,
ontvangen 25-09-2021;
• Hulkstraat 137, plaatsen dakkapel in
voordakvlak woning, ontvangen
27-09-2021;
• Korvethof 27, kappen Leylandii bij
woning, ontvangen 27-09-2021;
• Diezestraat 12, kappen slangenden
bij woning, ontvangen 27-09-2021;
• Baljuwstraat 139, creëren garage
boxen en wijzigen gevel pand,
ontvangen 27-09-2021;
• Doorzwin 1154, kappen drie berken
en een meidoorn bij woning,
ontvangen 27-09-2021.
De ingekomen aanvragen liggen niet
ter inzage. U kunt pas een formeel
bezwaarschrift of beroepschrift indie
nen als de vergunning is verleend of
geweigerd. Tegen sloopmeldingen
staat geen rechtsbescherming open.
Voor meer informatie over de inge
komen 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 omgevingsvergun
ning met zes weken verlengd:
• ter hoogte van Van der Sterrweg 10A
t/m 10H en 10J, oprichten complex
voor kleinschalige bedrijfs-/opslag
ruimten inclusief erfafscheiding, gevel
reclame en aanleggen in-/uitrit, ver
zonden 24-09-2021, nieuwe uiterste
beslisdatum 11-11-2021;
• aan de achterzijde van R.W. van de
Wintstraat 41, oprichten twee wonin
gen, verzonden 28-09-2021, nieuwe
uiterste beslisdatum 16-11-2021.
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 beslis
sing de belanghebbende los van het
voor te bereiden besluit rechtstreeks in
zijn belang treft. Op deze uitzondering
na kunt u daarom pas tegen de ver
gunning 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:
• Dijkschouwerslaan 71, wijzigen
voorgevel woning en plaatsen
dakkapel in voordakvlak, verzonden
28-09-2021;
• Alblasstraat 56, splitsen apparte
ment in twee appartementen,
verzonden 29-09-2021;
• Parkstraat 1C, plaatsen dakopbouw
op woning, verzonden 28-09-2021;
• Hector Treubstraat 59, legaliseren
woning, verzonden 01-10-2021.
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’. Als u een bezwaar- of
beroepschrift heeft ingediend, kunt u
de Voorzieningenrechter van de recht
bank in Noord Holland vragen de wer
king van het besluit te schorsen of een
voorlopige voorziening te treffen.
Verleende omgevingsvergunning
Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende omgevingsvergunning

verleend:
• Kortevliet 3, oprichten bedrijfsruimte met
bedrijfswoning, verzonden
30-09-2021 (geen zienswijze ingediend).
De stukken van deze besluiten liggen
vanaf 11 oktober 2021 gedurende de
beroepstermijn (6 weken) ter inzage. Voor
het inzien van een dossier dat ter inzage
ligt moet er een afspraak bij het Klant
contactcentrum worden gemaakt, telefoon
14 0223. Als u het niet eens bent met dit
besluit dan kunt u rechtstreeks een
beroepschrift indienen. Het beroepstermijn
begint de dag na de ter inzagelegging.
Meer informatie over het inzien van de
stukken en het indienen van een beroep
schrift leest u elders op de pagina onder
het kopje ‘Beroepschrift’. Als u een
bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend,
kunt u de Voorzieningenrechter van de
rechtbank in Noord Holland vragen de
werking van het besluit te schorsen of een
voorlopige voorziening te treffen.
Ingetrokken aanvragen
De volgende aanvraag voor een omge
vingsvergunning is ingetrokken:
• H.A. Lorentzstraat 176, plaatsen houten
terrasoverkapping bij woning, verzonden
27-09-2021;
• Spoorstraat 57, realiseren woning op
begane grond pand, verzonden
30-09-2021.
Vergunningsvrije aanvraag
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende aanvraag beoordeeld als
vergunningsvrij:
• Badhuisstraat 44, plaatsen uitbouw
en berging aan woning, verzonden
29-09-2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u in het
vaste kader aan het begin van deze
Openbare Kennisgevingen onder het
kopje ‘Bezwaarschrift’.
Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende melding sloopvoornemen Bouw
besluit geaccepteerd:
• Vlamingstraat 66, verwijderen asbest
houdende materialen, verzonden 28-092021;
• Flevostraat 2-78, Slingerbeekstraat
2-78, Grebbestraat 2-78, Peelstraat
2-78 en IJsselmeerstraat 1-63,
verwijderen asbesthoudende materialen,
verzonden 30-09-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

BESTEMMINGSPLAN
Vaststelling bestemmingsplan
“Parkeren 2021” ex artikel 3.8 Wro,
gemeente Den Helder
Het college van burgemeester en wethou
ders maakt bekend, dat het bestemmings
plan “Parkeren 2021” door de raad op
27 september 2021 ongewijzigd is
vastgesteld.
Doel
Het paraplu-bestemmingsplan heeft als
doel het behouden van bestaand beleid.
Termijn beroep
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt
gedurende 6 weken ter inzage vanaf
maandag 11 oktober 2021. Dit is tevens
de beroepstermijn.
Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan, raadsbesluit en de
hierbij behorende stukken, zijn als volgt in
te zien:
• op www.ruimtelijkeplannen.nl
Het planindentificatienummer van het
bestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.
BPPARKEREN2021.VAST1.
• Een papieren versie ligt, ter inzage, bij
het klantcontactcentrum in het stadhuis,
Kerkgracht 1 van maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Instellen beroep
Tegen het besluit van de raad tot vast

stelling van het bestemmingsplan kan
schriftelijk beroep worden ingediend bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Er kan in beroep worden
gegaan door:
• z ij die wel een zienswijze ingediend
hebben tegen het ontwerpbesluit en wel
belanghebbende zijn;
• z ij die wel een zienswijze ingediend
hebben tegen het ontwerpbesluit en
geen belanghebbende zijn (hierbij
moet rekening worden gehouden met
het relativiteitsvereiste);
• z ij die geen zienswijze ingediend hebben
tegen het ontwerpbesluit en wel belang
hebbende zijn;
• z ij die verschoonbaar geen zienswijze
ingediend hebben tegen het ontwerp
besluit.
Tijdens de beroepstermijn (termijn van
terinzagelegging) kunt u een beroepschrift
sturen aan de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw
beroepschrift uw naam en adres, de
datum en een omschrijving van dit besluit
zetten. Ook moet u aangeven waarom u
het niet eens bent met het bestemmings
plan. Vergeet u niet uw beroepschrift te
ondertekenen. U kunt ook via internet
beroep instellen. Meer informatie hierover
staat op de website www.raadvanstate.nl.
Houd u er ook rekening mee dat u hiervoor
griffierechten moet betalen.
Voorlopige voorziening
Soms kunt u niet wachten op de uitspraak
op uw beroepschrift en wilt u niet dat het
bestemmingsplan in werking treedt. U kunt
dan om een voorlopige voorziening vragen
bij de voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dat kan alleen als u een beroepschrift
heeft ingediend. Houd u er rekening mee
dat u griffierechten moet betalen.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking de
dag na afloop van de beroepstermijn. Als
er een verzoek om voorlopige voorziening
is ingediend, dan treedt het bestemmings
plan niet in werking voordat op dat verzoek
is beslist.
Vragen
Voor meer informatie wordt u vriendelijk
verzocht om contact op te nemen met
Marco Goverde van team Omgeving,
telefoonnummer: 022 367 8633.

DIVERSEN
Ontheffing APV 2019
De burgemeester heeft de volgende
meerjarige evenementenvergunningen
verleend aan:
•D
 e Helderse Ondernemersvereniging
Binnenstad voor het organiseren van
de Halloweenmarkt, Black Friday en
X-Mas Shopping Night in 2021, 2022
en 2023;
•S
 tichting Promotie Helderse Binnenstad
voor de ijsbaan in de Beatrixstraat
voor de seizoenen 2021-2022,
2022-2023 en 2023.
De burgemeester heeft de volgende eve
nementenvergunningen verleend aan:
•H
 et Koninklijk Instituut voor de Marine
voor het organiseren van de mars
door de stelling van Den Helder op
8 oktober 2021;
•S
 tichting Endurance Sports voor het
organiseren van de MTB Beachrace
Hoek van Holland – Den Helder op
7 november 2021;
•S
 tichting Koninklijke Defensiemusea
voor het organiseren van de Marine
Roadshow bij het Marinemuseum
op 23 en 24 oktober 2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer
informatie hierover leest u in het vaste
kader aan het begin van deze Openbare
Kennisgevingen onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.
Basisregistratie Personen (BRP)
Uit onderzoek van de gemeente
Den Helder is gebleken dat de onder

Vacature

Vervolg vorige pagina

Openbare Kennisgevingen

Juridisch beleidsmedewerker (30-36 uur)
Wat ga je doen
• Een veilige en leefbare woon- en werkomgeving, daar ga jij voor!
• Beleid gericht op handhaving, APV en Bijzondere Wetten.
• Breed juridisch werkterrein, o.a. handhavingsbesluiten, WOB verzoeken.
raadsvragen, bezwaar- en beroepszaken

Wat bieden wij
• Maximaal € 4.494,- bruto per maand op basis van fulltime + ruim keuzebudget.
• Ruim opleidingsaanbod.
• Fijne collega’s waar je op kunt rekenen.
Solliciteren t/m 24 oktober 2021, meer informatie op: www.denhelder.nl/vacatures

Heb jij:

Wie ben je:

Juridische HBO/ WO opleiding

Communicatief sterk

Relevante werkervaring

Proactief en samenwerkingsgericht

Hart voor de publieke zaak

Bestuurlijk sensitief

@denhelder.nl

www.denhelder.nl/vacatures

Gemeente Den Helder

@gem_denhelder

staande personen naar alle waarschijn
lijkheid niet meer woonachtig zijn op
het adres waar zij in de Basisregistratie
Personen (BRP) zijn geregistreerd.
Het adresonderzoek heeft tot op heden
geen resultaat opgeleverd. Het college van
burgemeester en wethouders streeft ernaar
het bijhouden van de persoonslijsten van
onderstaande personen op te schorten.
Dit betekent dat zij daardoor niet meer als
ingezetene van de gemeente Den Helder
staan ingeschreven. Zij zijn niet meer
bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit
kan onder andere gevolgen hebben voor
uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reis
documenten, subsidies, toeslagen enz.
• Kubik K., geboren 14-12-1986,
verzonden 29-09-2021;
•E
 ngel L.F., geboren 12-01-1992,
verzonden 29-09-2021;
•M
 olleman J., geboren 22-12-1993,
verzonden 30-09-2021;
•R
 adics R.M., geboren 15-09-1994,
verzonden 30-09-2021;
•R
 adicsne Sandor A., geboren
20-09-1998, verzonden 30-09-2021;
•R
 adics A., geboren 12-07-2016,
verzonden 30-09-2021;
•R
 adics R.A., geboren 21-01-2018,
verzonden 30-09-2021;
•R
 adics A.M., geboren 13-07-2015,
verzonden 30-09-2021.
Op grond van de Algemene wet bestuurs
recht worden bovengenoemde personen in
de gelegenheid gesteld om informatie te
geven over hun feitelijke verblijfplaats. De
termijn voor het naar voren brengen van
de zienswijze is vier (4) weken en vangt
aan één (1) dag na de datum van deze
publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling
gebeuren. U kunt uw brief sturen naar de
gemeente Den Helder, postbus 36,
1788 AA Den Helder. Wenst u uw ziens
wijze mondeling toe te lichten, dan kunt
u een afspraak maken op het algemene
telefoonnummer van de gemeente
Den Helder: 14 0223. Na vier weken wordt
over het voornemen een definitief besluit
genomen. Het formele besluit tot uitschrij
ving zal tevens op deze wijze worden
gepubliceerd.
Besluit
Het college van burgemeester en wethou
ders heeft het besluit genomen het bijhou
den van de persoonslijst van onderstaande

persoon op te schorten, omdat onder
staande persoon niet meer woonachtig
of bereikbaar is op het adres, dat in de
Basisregistratie Personen (BRP) staat.
Dit bleek uit een ingesteld adresonder
zoek. Dit betekent dat hij/zij daardoor
niet meer als ingezetene van de
gemeente Den Helder staat ingeschre
ven. Hij/zij is niet meer bereikbaar voor
overheidsinstanties. Het college van
burgemeester en wethouders heeft
besloten bij deze persoon ambtshalve
gegevens van vertrek op zijn/haar per
soonslijst op te nemen, artikel 2.21,
2e en 3e lid Wet BRP. De persoonsge
gevens zullen ingeschreven worden in
het Register van Niet-Ingezetenen
(RNI), wegens onbekend adres, omdat
hij/zij niet meer bereikbaar is voor over
heidsinstanties. Dit heeft onder andere
gevolgen voor uitkeringen, aanvragen
rijbewijs en reisdocumenten, subsidies,
toeslagen enz.
• De Groes R.M., geboren 08-09-1977,
verzonden 28-09-2021.
Ingevolge de Algemene wet bestuurs
recht kan iedere belanghebbende
binnen zes weken na de datum van de
publicatie van dit besluit hiertegen een
bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van
de gemeente Den Helder.

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.
Kijk op www.denhelder.nl/coronavirus
voor de laatste berichten.
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