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Regenboogvlag: symbool LHBTI-beweging
Met het hijsen van de regenboogvlag bij het Onderwijshuis, werd
afgelopen week door scholen en de gemeente extra aandacht
gevraagd voor de LHBTI (*)-beweging. Zodat we samen kunnen
bijdragen aan het ontwikkelen van een samenleving waarin
iedereen mee kan doen en er toe doet.
Zo vragen we aandacht voor het
recht van elk persoon om trots te
zijn op wie die is, om de eigen
identiteit te bepalen en om de
persoon van diens keuze lief te
hebben. Dat moet worden gerespecteerd en beschermd. Discriminatie en geweld mogen nooit
worden toegestaan op welke
grond dan ook.
Het hijsen van de regenboogvlag
gebeurde tijdens de Week van
het openbaar onderwijs bij het
Onderwijshuis. Met bestuurs-

voorzitter van Meerwerf basisscholen Den Helder, Nils van Heijst en
wethouder Tjitske Biersteker-Giljou.
Bestuursvoorzitter Nils van Heijst :
“We vinden het belangrijk dat onze
kinderen van jongs af aan leren dat
we allemaal anders zijn en dat dat
goed is. Het respect voor elkaars
identiteit is daarbij onvoorwaardelijk.
De regenboogvlag staat daar s
ymbool voor. We staan in het bijzonder stil bij de acceptatie van de
LHBTI'ers. Het is belangrijk dat je
voelt dat je wordt gezien en dat je er

Gezellig er op uit
In deze moeilijke tijd kriebelt het
misschien wel extra om er met
mooi weer op uit te trekken.
Lekker een dagje op pad of een
paar dagen weg in eigen land.
Pasen vieren. Even ontspannen
in een andere omgeving: daar
zijn we allemaal aan toe en dat
is ook heel gezond.
Houd ook op vakantie of tijdens
een dagje weg rekening met
de mensen om u heen: houd

1.5 meter afstand, doe de
boodschappen alleen, blijf thuis
bij klachten en vermijd drukke
plekken.
We wensen u fijne Paasdagen!

Help de mobipunten
nog beter te maken
Vorig jaar zomer zijn door de
gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen de
eerste mobipunten in de regio
neergezet. Bij deze mobipunten kun je onder andere een
deelfiets of deelauto gebruiken en ze staan vaak dicht bij
het openbaar vervoer.
Nu willen de gemeenten graag
weten wat ze eraan kunnen
doen om de punten te verbeteren: wat mist er bijvoorbeeld
nog? Waar hebben inwoners
behoefte aan? Daarom roepen
ze op om een vragenlijst in te
vullen om antwoord te kunnen
geven op die vragen, om zo
inzicht te krijgen. De enquête

staat op: https://mobipunt.net/
vragenlijst/. Met het invullen
van de vragenlijst kunnen deelnemers een bon van 50 euro
winnen, die ze kunnen uitgeven
bij een mobipunt of bol.com.
Mensen die zelf een goed idee
hebben om de bereikbaarheid
van hun buurt te verbeteren en
te verduurzamen met een mobipunt kunnen zelfs meedoen aan
een prijsvraag. Hierbij kunt u
500 euro winnen om het plan
ook uit te voeren. Zie daarvoor:
https://mobipunt.net/prijsvraag/.
Bekijk voor meer informatie over
mobipunten www.mobipunt.net

mag zijn. Dat je je veilig waant
en dat je identiteit wordt erkend.
Meerwerf hijst vandaag daarom
met trots de regenboogvlag.
Samen werken we aan een
inclusieve samenleving.”
Wethouder Tjitske Biersteker-Giljou
voegt toe: “Alle mensen worden vrij
en gelijk in waardigheid en rechten
geboren. Scholen hebben een
belangrijke rol in het aanpakken
van geweld (pesten) en uitsluiting in
de klas, bij speeltuinen en in kleedkamers.”
Naast Meerwerf zitten in het
Onderwijshuis ook andere onderwijsorganisaties zoals Sarkon,
Comenius en de Stichting Samenwerkingsschool.

Nils van Heist (bestuursvoorzitter
Meerwerf) en wethouder Tjitske
Biersteker-Giljou hijsen de vlag

(*) De afkorting LHBTI staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen.

Bollen en knollen:
een prachtig kleurenpalet
Tussen Julianadorp en Den Helder liggen vele hectares bollenvelden.
Vooral in de maanden maart en april kleuren ze prachtig. Dat zie je
goed vanuit de lucht. En wie door de duinen fietst heeft ook een
prachtig uitzicht op de bollenvelden. Zeker ’s morgensvroeg bij
zonsopkomst. Moet u maar eens doen, het is de moeite waard.
Maar niet alleen die bollenvelden
geven kleur. Ook de bollen in bermen en plantsoenen kleuren ons
voorjaar in alle tinten. Al vele jaren
staan er in Den Helder en Julianadorp (buiten de bollenvelden op het
boerenland) bollen in gras. Soms
als een schenking van een bollenkweker, maar vaak ook op initiatief
van buurtverenigingen of scholen.
Aanvankelijk altijd vanuit de
gedachte dat dit mooi is vanwege
de opvallende kleuren, in een jaargetijde waarin er verder nog niet
zoveel kleur is. En hoewel het oog
ook wat wil, komen we er steeds
meer achter dat de bloeiende bollen ook interessant zijn voor vroege
insecten. De gemeente Den Helder
streeft steeds nadrukkelijker naar
meer verschillende planten en dieren binnen de stad. Bollen zijn hier
een onderdeel van. Dus niet alleen
mooi voor de mens, maar ook mooi
voor vroege insecten.
Van sneeuwklokje tot narcis in
de middenberm
Voor de meeste mensen zijn bollen
(en knollen) vooral bekend vanwege de bloem. Die bloei begint al
vroeg in het jaar (januari/februari)
met het sneeuwklokje of de winterakoniet. Wie wel eens over het ter-

rein van ’s Heerenloo heeft gelopen
kent de witte bloemen van het
sneeuwklokje die in grote aantallen
tussen de bomen staat. Nog bekender is waarschijnlijk de narcis. Een
mooi voorbeeld van deze gele blikvanger in Den Helder is de middenberm van de Middenweg. Of de
paarse crocus in de middenberm
van de Marsdiepstraat. Langs de
Texelstroomlaan, Torplaan. Maar op
veel meer plekken in Den Helder
komen vroeg in het jaar als een
aankondiging van het voorjaar de

De middenberm van
de Middenweg kleurt weer
prachtig geel

Wilt u met de buurt, school of
de vereniging uw omgeving
opfleuren met deze voorjaarsbloeiers? En weet u daar een
mooie plek voor? Aarzel dan
niet en neem contact op met
uw wijkconciërge. Samen
kijken jullie dan wat mogelijk
is. De wijkconciërges zijn
bereikbaar via 14 0223.
U kunt ze ook mailen via
www.denhelder.nl/e-mail

bloemen boven de grond. In een
tijd dat er nog weinig bloeit is dat
natuurlijk een mooi gezicht.
Loof blijft tijdje staan
Het loof van bolgewassen moet
van nature afsterven. Dat is
belangrijk voor een jaarlijks terugkerende bloei. Halen we het loof
eerder weg, dan sterft de bol uit
omdat hij geen (zonne)energie
meer krijgt voor de bloei in het
volgende jaar. Ergens in juni is het
moment dat de bolgewassen mee
gemaaid kunnen worden met het
gras. Niet alle bolgewassen zijn
even geschikt om in gras een
jarenlange bloei te geven. Wel
geschikt zijn sneeuwklokje, crocus
en narcis. Dit zijn dan ook de
soorten die in de bermen van
Den Helder het voorjaar inluiden.
Geniet u er de komende tijd van?
Het is zo weer voorbij!
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Aandacht-voor-elkaar-acties belonen we met 1.250 euro
Plaats het op Ingesprek.denhelder.nl en stem op uw favoriet
“We zetten graag drie opvallende initiatieven in het zonnetje.
Als u een ‘Aandacht-voor-elkaar’actie heeft opgezet of een voorstel heeft om dat te doen, dan
kunt u daar 1.250 euro mee verdienen. Inwoners kiezen welke
drie sympathieke initiatieven de
cheque krijgen.” Aldus burgemeester Jan de Boer, die verder
toelicht: ,,We hebben een moeilijke periode achter de rug met
de nog steeds voortdurende
coronapandemie. De verwachting is dat we binnen afzienbare
tijd het virus onder controle hebben, onder andere door vaccinatie. Vooralsnog moeten we blijven volhouden. Daarom vragen
we u om aandacht voor elkaar te
blijven houden, om elkaar door
deze coronacrisis heen te slepen. Zoals u dat steeds heeft
gedaan, en nog altijd doet. Dat
waarderen niet alleen uw medeinwoners, als burgemeester ben
ik daar ook trots op.”
Aan wat voor initiatieven kunt
u denken?
Misschien heeft u een actie
opgezet om kwetsbare personen
te helpen, eenzaamheid te verlichten, verveling tegen te gaan?
Of doet u al geruime tijd boodschappen voor (meerdere) men-

Bekijk de video

Boodschappen voor
een ander doen!

sen, heeft u een spel ontwikkeld dat
plezier heeft gebracht aan gezinnen. We weten dat er veel positieve
dingen zijn ontstaan in uw buurt,
wijk of misschien zelfs in de hele
gemeente. Het kan heel breed zijn.
We zijn benieuwd naar wat er nog
meer gaande of in ontwikkeling is.
Wie kan meedoen en wat zijn de
voorwaarden?
Iedereen die in onze gemeente
woont, kan meedoen. U kunt als
privépersoon een actie hebben uitgevoerd, misschien als vrijwilliger
bij een organisatie, als vereniging,
stichting of maatschappelijke
instantie, noem maar op. Belangrijk
is dat u goed beschrijft wat uw actie
was of is, wat voor positieve gevol-

Over Ingesprek.denhelder.nl
Pieter Kos, wethouder Bestuurlijke vernieuwing: “We willen
graag het gesprek verbeteren met onze inwoners en partners.
Dat gaan we onder andere doen met Ingesprek.denhelder.nl.”
“Dit is onze nieuwe website, een digitaal platform, waarop alle
gemeentelijke projecten staan waarover u uw mening kunt geven,
ideeën kunt inbrengen of op een andere manier uw stem kunt laten
horen. Bijvoorbeeld over de inrichting van een speeltuin, een bomenplan, vernieuwing van een straat of over het thema wonen. Alles wat
met uw directe leefomgeving te maken heeft. Op deze website ziet u
steeds waar we mee bezig zijn, welke initiatieven meedoen en u kunt
zien hoe er wordt gereageerd. Als er online bijeenkomsten zijn, kunt u
daar ook via deze site aan deelnemen. En heeft u een idee voor uw
buurt? Binnenkort kunt u die hier ook op aanmelden. We zien u graag
op Ingesprek.denhelder.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.
• Er geldt een avondklok: blijf binnen tussen 21.00 ’s avonds en 04.30
’s ochtends. Vanaf 31 maart gat de avondklok in vanaf 22.00 uur.
•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.
•B
 eperk aantal bezoekers in eigen woning tot maximaal 1 gast, slechts
een keer per dag. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
•B
 ezoekers thuis houden 1,5 meter afstand, zowel binnen, in de tuin
als op het balkon.
•B
 uitenshuis geldt: vermijd drukte.
•E
 en groep buiten bestaat uit leden eigen huishouden of maximaal 2
personen.
•H
 et openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
•H
 oest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
•G
 ebruik papieren zakdoekjes en gooi die na 1x gebruik weg.
•S
 chud geen handen.

gen er zijn voor de buurt, de wijk,
de hele stad. Hoe meer informatie,
hoe beter de mensen die op uw
initiatief gaan stemmen zich een
beeld kunnen vormen. En deze
actie willen belonen met 1.250 euro.
Geeft u om die laatste reden ook
aan wat u met de beloning wilt
doen. Bijvoorbeeld door het in te
zetten om uw initiatief verder te
ontwikkelen. Dat zullen de stemmers betrekken bij hun keuze voor
uw initiatief.
Hoe plaats ik mijn initiatief of
breng ik mijn stem uit?
Dat doet u op onze nieuwe website
https://ingesprek.denhelder.nl
U registreert zich, gaat naar het
project ‘Aandacht voor elkaar’ en
dan kunt u tot 21 april de actie aanmelden. We beoordelen of het aan
de voorwaarden voldoet. Zodra dat
het geval is en de aanmeld- en
beoordelingsfase voorbij is (2 mei),
kunnen inwoners tot 19 mei hun
stem uitbrengen op de actie die
zij het meest waarderen.
De uitslag is 26 mei bekend. Op
Ingesprek.denhelder.nl kunt u de voortgang zien en ook reageren. De initiatiefnemers kunnen mensen oproepen
om op hun actie te stemmen.
Doet u mee?
We kijken uit naar de aanmeldingen
van acties en initiatieven die onze
inwoners door de coronacrisis hebben gesleept en dat nog steeds
doen. Doet u mee?

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)

Wethouder Pieter Kos en burgemeester Jan de Boer leggen in een
video uit hoe Ingesprek.denhelder.nl en de Aandacht-voor-elkaar-actie
werkt. Ga naar www.denhelder.nl/ingesprek

In het kort over de
Aandacht-voor-elkaar-actie
Met de ‘Aandacht-voor-elkaar’-actie wil de gemeente de inzet van
inwoners om elkaar door de coronacrisis heen te slepen, belonen.
Drie acties of initiatieven die volgens onze inwoners het geldbedrag verdienen, krijgen na afloop van de stemming een cheque van 1.250 euro
overhandigd.
Uw initiatief plaatsen? Ga naar Ingesprek.denhelder.nl en meld deze
voor 21 april 2021 aan. Daarna begint het stemmen. Vindt u het makkelijker om offline mee te doen? Dan kunt u uw actie ook per formulier
aanmelden. Deze formulieren liggen klaar op het stadhuis.

• Voeg uw actie of acties toe van 31 maart - 21 april 2021
• We analyseren uw ideeën tussen 22 april - 2 mei 2021
• Stemfase: 3 - 19 mei 2021
• Analyse van de stemmen en bekendmaking van de winnaars,
tussen 20 - 26 mei 2021

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 Partici
patie. 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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Uitbreiding elektriciteitsnetwerk
Netwerkbeheerder Liander wil het electriciteitsstation in de Schooten uitbreiden.
Het station wordt te klein. Dit station verdeelt momenteel elektriciteit naar de
omliggende woningen en bedrijven. In de
toekomst moet men wel verzekerd blijven

van stroomtoevoer naar nieuwe woningen
en bedrijven. Ook moeten er meer ondergrondse kabels komen, waaronder naar
het Kooypunt en Julianadorp.
Ondertussen komt er steeds meer zonneenergie. Meer mensen kiezen voor zonnepanelen. Ook op daken van bedrijven en
boven parkeerterreinen wil de gemeente
zonnepanelen laten plaatsen. Met de uitbreiding van het elektriciteitsstation en van
de kabels is de gemeente voorbereid op
deze veranderingen.
Liander is inmiddels met de gemeente in
gesprek over de uitbreiding van het huidige station en netwerk. Zodra er meer
bekend is, ontvangen de omwonenden
van het elektriciteitsstation een bericht.
Liander wil graag medio 2022 starten met
de werkzaamheden.

Nieuwe elektrische laadpalen
In Den Helder worden eind maart en
begin april drie nieuwe openbare laadpalen geplaatst. De laadpalen komen
in de Kruiszwin 5 in Julianadorp, de
Gorterstraat en de Torp in Den Helder.
Bij de openbare laadpalen reserveren
wij een parkeerplaats, die bestemd is
voor het opladen van elektrische auto’s.
Wordt de paal veel gebruikt? Dan
reserveren wij na verloop van tijd
een tweede parkeerplaats.

wat wordt er van jouw
plastic gemaakt?

Informatie
Heeft u interesse in een laadpaal in uw
straat? Op www.denhelder.nl staat hoe u er
een kunt aanvragen (zoek op: ‘laadpaal’).

Elektrisch is in!
Op dit moment rijden er in Nederland bijna
175.000 elektrische auto’s rond. Nu al kent
bijna iedereen wel iemand met een elektrische auto. Ook elektrische fietsen en
scooters worden steeds populairder.
Bestellingen van webshops worden vaker
bezorgd met elektrische (bestel)wagens.
Allemaal tekenen die erop wijzen dat elektrisch vervoer steeds meer de norm wordt.
De gemeente ondersteunt deze ontwikkeling met zo’n veertig laadpalen.

hvcgroep.nl/plastic

Plastic sorteren: hoe gebeurt dat?
Heeft u zich wel eens afgevraagd wat er
bijvoorbeeld met een boterkuipje gebeurt
wanneer die in de plasticbak is gegooid?
Dat is best een heel proces nog. Uiteindelijk wordt al het plastic verwerkt tot een
herbruikbare plastic korrel: noemen we
ook wel granulaat. Plastic is zo een grondstof die we goed kunnen hergebruiken.

controle gedaan. Als zij materialen zien die er
niet in thuis horen, halen zij dit uit het
gescheiden afval.

Het plastic dat HVC ophaalt gaat naar de
kunststof sorteer installatie (KSI) in Heerenveen. Hier wordt het plastic afval in verschillende stromen gesorteerd. De eerste selectie
is op grootte. Dat gebeurt met een speciale
trommelzeef. Dat is een enorme buis met
gaten van 4 tot 30 centimeter waar het plastic
in rondzweeft. Daarna begint de selectie op
basis van de grondstof. Harde of zachte plastics, drinkpakken en blikjes.

Nieuwe producten
Deze ‘granulaten’, oftewel kleine plastic korrels, gaan vervolgens weer naar de volgende
verwerker om er nieuwe producten van te
maken. En dat zijn niet alleen meer de vuilniszakken en bermpaaltjes. Nee, er zijn meer
producten en verpakkingen die voor 100% uit
gerecycled plastic bestaan, bijvoorbeeld de
flacons van Seepje of Marcels Green Soap.
Maar het kan ook zomaar zijn dat uw boterkuipje of plastic flesje uiteindelijk terugkomt in
de kratten van Kornuit of een deurmat van
Ikea.

Handwerk
Na nog een aantal sorteerstappen, onder
andere met een infraroodcamera, zijn er voor
de allerlaatste selectie nog mensenhanden
nodig. Door medewerkers wordt de laatste
De aanleg van
een laadpaal

Granulaat als nieuwe grondstof
De balen plastic in de opslagloods van de
KSI worden door gespecialiseerde verwerkers opgehaald en verwerkt tot granulaat.

Meer info is te vinden op
www.hvcgroep.nl/plastic

Start werkzaamheden Huisduinen
Afgelopen maandag startte de herinrichting van het Dorpslein in Huisduinen. Eer
het zover was, zijn heel wat gesprekken gevoerd met bewoners en ondernemers van
Huisduinen. Eerst werd een gezamenlijke toekomstvisie ontwikkeld. Daarna volgde
de vertaling naar een ontwerp. Doel van de plannen is een verkeersluwer, groener en
intiemer Dorpsplein. Eind van dit jaar is de herinrichting klaar.

checkdede
check

afvalkalender.
afvalkalender.

Rond de feestdagen komen we
Rond de feestdagen komen we
mogelijk op een andere dag
mogelijk op een andere dag
langs om jouw bak te legen.
langs om jouw bak te legen.
Check de afvalkalender vroegtijdig
Check de afvalkalender vroegtijdig
in de HVC afval-app of website!
in de HVC afval-app of website!

hvcgroep.nl
hvcgroep.nl
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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 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.
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.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevings
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Op het grasveld ter hoogte van Pieter
Mulderplantsoen 2 tot en met 22
(even), kappen zeven populieren,
ontvangen 22-03-2021;
• Marsdiepstraat 178, plaatsen reclame
op voor- en zijgevel van het pand,
ontvangen 23-03-2021;
• Dirk Cornelis Vroulandtstraat 16,
kappen es, ontvangen 23-03-2021;
• Vogelzand 3415, oprichten berging bij
woning, ontvangen 23-03-2021;
• Middelzand 5309, oprichten schutting
bij woning, ontvangen 24-03-2021.
Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende meldingen
sloopvoornemen Bouwbesluit
ontvangen:
• Dirk Abbesteelaan 16, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, ontvangen 23-03-2021;
• Jan Clompstraat 5 t/m 75 (oneven),
Willem van Alcmadestraat 5 t/m 75
(oneven) en Pieter Janssoonstraat 5

t/m 75 (oneven), verwijderen asbest
houdende materialen van woningen,
ontvangen 23-03-2021.
De ingekomen aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de
vergunning is verleend of geweigerd.
Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie
over de ingekomen aanvragen, kunt u
contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.
Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week de termijn voor het nemen
van een besluit op de volgende aanvraag
voor een omgevingsvergunning met zes
weken verlengd:
• Vlamingstraat 7, recht optrekken vooren achtergevel woning. De nieuwe uiterste beslisdatum is nu 10 mei 2021.
Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht is een beslissing over de
procedure ter voorbereiding van een
besluit niet vatbaar voor bezwaar of
beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden
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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:
•M
 iddenweg 159F, vernieuwen voegwerk torenschacht monumentale
watertoren en uitvoeren gevelrenovatiewerkzaamheden, verzonden
23-03-2021;
•D
 oorzwin 2514, plaatsen dakkapel in
achtergeveldakvlak woning, verzonden
23-03-2021;
• In het openbaar groen aan achterzijde
te slopen flat aan Fregatstraat 25 t/m
35 (oneven), kappen vier witte abelen,
verzonden 19-03-2021;
• In het natuurgebied Balgzandpolder
gelegen aan de Oostoeverweg
(perceel I297), tijdelijk aanleggen
kunstmatig broedeiland voor 5 jaar,
verzonden 24-03-2021;
•B
 eatrixstraat 50B, wijzigen achter
gevel pand, verzonden 25-03-2021;
•L
 ombokstraat 2B, vervangen en
wijzigen bestaande reclame aan pand,
verzonden 25-03-2021.
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
aanvragen
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn buiten behandeling
gelaten:
• Zeeweg 1, bewonen stacaravan op
terrein, verzonden 22-03-2121;
•R
 eigerstraat 40, plaatsen aanbouw
aan achtergevel woning, verzonden
23-03-2021;
•K
 eizersgracht 104, slopen pand
(slopen in beschermd stadsgezicht),
verzonden 22-03-2021.
Vergunningsvrije aanvraag
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende aanvraag beoordeeld als
vergunningsvrij:
•B
 urgemeester Houwingsingel 4,
oprichten berging bij pand, verzonden
23-03-2021.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:
•D
 irk Abbesteelaan 16, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, verzonden 23-03-2021;
•K
 oningstraat 29 en 55 tot en met 61
(oneven), verwijderen asbesthoudende materialen en geheel slopen
panden, verzonden 22-03-2021;

•J
 an Clompstraat 5 t/m 75 (oneven),
Willem van Alcmadestraat 5 t/m 75
(oneven) en Pieter Janssoonstraat 5
t/m 75 (oneven), verwijderen asbesthoudende materialen van woningen, verzonden 25-03-2021.

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 elders op de pagina onder het
kopje ‘Bezwaarschrift’.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

Ontheffing parkeren blauwe zone
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende ontheffing voor artikel G
onderdeel 3, van de Parkeerverordening
1996 verleend:
• Zone 6-Kerkgracht, van 1-3-2021 t/m
30-6-2021; 2 motorvoertuigen Excellent, verzenddatum 19-3-2021.

Elektrisch Laadpunt
Burgemeester en wethouders van
Den Helder hebben besloten dat er een
elektrisch laadpunt komt op het wegdek
van de:
•P
 ieter Straalaan, het meest rechter
parkeervak in de parkeerstrook ten
noordwesten van huisnummer 74.
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 dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer
informatie hierover leest u onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.
Basisregistratie Personen
De onderstaande personen staan niet
meer correct in de Basisregistratie
Personen ingeschreven. Het college heeft
daarom besloten op de persoonslijsten van
deze personen te vermelden dat hun verblijfplaats (on)bekend is. Dit betekent dat
zij officieel niet meer in Nederland wonen.
De persoonsgegevens van deze personen
worden opgenomen in het landelijke
Register Niet-Ingezetenen (RNI).
Het gaat om de volgende personen:
•B
 rnova, geboren op 06-07-1994,
verzonden 19-03-2021;
•D
 .T. Hunsinger, geboren op 13-08-1996,
verzonden 19-03-2021.
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’.
Ontheffing RVV 1990
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende ontheffingen voor artikel 87 van
de RVV 1990 verleend:
•b
 erijden van en het parkeren trottoir hoek
Spoorstraat/Bernhardplein, 10-4, 8-5,
12-6, 10-7, 14-8, 11-9, 9-10, 13-11,
11-12-2021, motorvoertuig, kenteken
16-XP-DK.
• toegang strandopgangen Duinoord;
Strandslag Julianadorp, 23-3-2021 tot
1-2-2023 motorvoertuig kenteken
J-781-GP, verzenddatum 23-3-2021.
• toegang strandopgangen Duinoord,
Strandslag Julianadorp, 23-3-2021
tot 3-8-2025, motorvoertuig kenteken
21-ZJ-BS, verzenddatum 23-3-2021.

Colofon
Redactie:
Team Bestuur en Organisatie
Postbus 36, 1780 AA Den Helder,
Telefoon: 14 0223
E-mail: via contactformulier op
de website
Website: www.denhelder.nl
Twitter: @Gem_DenHelder
Facebook: gemeentedenhelder
Instagram: gem_denhelder
Openingstijden balies:
Klantcontactcentrum: stadhuis,
Kerkgracht 1.
Door het coronavirus alleen geopend
voor dringende en spoedeisende
zaken op afspraak.
Kijk op www.denhelder.nl/coronavirus
voor de laatste berichten.

