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De kampioenen van ‘Sleep je groen’
in het zonnetje
Een ware berg van 5282 kerstbomen sleepten onze jeugdige inwoners van de straten naar de inzamellocaties. Een enorme toename
vergeleken met het jaar daarvoor. Het waren er ruim 2000 meer. Lag het aan de coronatijd of aan de betere verdienste? Sinds dit jaar
leverde een boom 50 eurocent op in plaats van de 20 cent in voorgaande jaren. En elke wijk heeft nu zijn eigen inzamelkampioen(en).
Wethouder Peter de Vrij ging bij ze langs en overhandigde een oorkonde, wat lekkers en een prijs. Coronaproef werden de foto’s buiten
gemaakt met voldoende afstand. De namen van de winnaars staan bij de foto’s.

Lockdown
coronavirus
verlengd tot
3 maart

Afgelopen dinsdag 2 februari is de
harde lockdown opnieuw verlengd.
De strenge maatregelen blijven
gelden tot 3 maart. Wel mogen de
basisscholen en kinderopvang weer
open vanaf maandag 8 februari.

Vlnr Wessel en Giel
Korevaar en Cas van de
Bos uit Julianadorp. In
totaal 166 bomen.
Vlnr Steyn Kamstra
en Levi van
Kesteren uit
De Schooten. In
totaal 403 bomen.

De cijfers van besmettingen en
opnames in ziekenhuizen nemen wel
af maar de situatie blijft zorgelijk.
Nieuwe varianten van het virus winnen
snel terrein. Alle Nederlanders moeten
zich houden aan de regels om zo de
contacten tot een minimum te beperken. Zo houden we een derde golf
hopelijk buiten de deur en de zorg
toegankelijk voor iedereen.
• Vanaf 10 februari mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op
vooraf afgesproken tijden, ophalen bij
niet-noodzakelijke winkels.
• De avondklok blijft in elk geval gelden
tot en met 10 februari 04.30 uur.
• En vergeet niet: ook de basisregels
gelden nog steeds. Kijk voor een uitgebreider overzicht en alle regels op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Mirre van
Halen uit
Nieuw Den Helder.
In totaal 220 bomen.

Vlnr Leon, Sten en
Sinn Brasser uit Centrum
West. In totaal 302 bomen.

Basisregels voor iedereen!
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus houdt, kunnen we samen een
nieuwe stap vooruit zetten.

• Vanaf 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje in openbare gebouwen en publieke ruimtes verplicht.
• Er geldt een avondklok: blijf binnen tussen 21.00 uur ’s avonds en 4.30 uur
’s ochtends. De avondklok geldt tot en met 10 februari 04.30 ’s ochtends.
• Bij verkoudheidsklachten: blijf thuis en laat je testen.
• Blijf ook thuis als een ander in uw huishouden benauwd is en/of
koorts heeft.
• In quarantaine? Blijf zeker 10 dagen binnen.
• 70 jaar of ouder of een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra
voorzichtig.
•H
 oud buiten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
•B
 eperk aantal bezoekers in eigen woning tot maximaal 1 gast, slechts
een keer per dag. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
•B
 ezoekers thuis houden 1,5 meter afstand, zowel binnen, in de tuin
als op het balkon.
•B
 uitenshuis geldt: vermijd drukte.
•E
 en groep buiten bestaat uit leden eigen huishouden of maximaal
2 personen.
•H
 et openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
• Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan.
• Was vaak uw handen.
•H
 oest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
•G
 ebruik papieren zakdoekjes en gooi die na 1x gebruik weg.
•S
 chud geen handen.

Roy Boogaard
uit Centrum Oost. In totaal
57 bomen. Hier op de foto met
wethouder Peter de Vrij.

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)

Vragen? Bel naar 0800 – 1351
(bereikbaar van 8:00 uur tot 20:00 uur,
op maandag tot en met vrijdag).

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 per brief voor inwoners
van 70 jaar en ouder
Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Iedereen moet
veilig kunnen stemmen. Ook nu er problemen zijn met het coronavirus. Daarom mag iedere inwoner van de gemeente Den Helder
van 70 jaar of ouder, die kiesgerechtigd is voor de Tweede Kamer
verkiezingen van 17 maart 2021, per brief stemmen.
Hoe werkt het?
U hoeft zelf niets aan te vragen.
Staat u op 1 februari 2021
ingeschreven als inwoner van
de gemeente Den Helder en
bent u kiesgerechtigd en 70 jaar
of ouder op 17 maart 2021?
Dan stuurt de gemeente
Den Helder u automatisch per
post alles wat u nodig heeft om
te stemmen per brief.
U ontvangt een:
• briefstembiljet
• envelop met tekst
Briefstembiljet
• retourenvelop met adres
• stempluspas
• uitleg over stemmen per brief
Voor de veiligheid ontvangt u de
documenten in twee keer:
• U ontvangt voor 3 maart de
stempluspas

•U
 ontvangt voor 10 maart de
andere documenten
Zo kunt u stemmen
Met het briefstembiljet
1. Vul het briefstembiljet in.
2 Doe het ingevulde briefstembiljet
in de envelop met de tekst:
Briefstembiljet.
3 Pak de retourenvelop.
4 Doe de envelop met het briefstembiljet én uw stempluspas in
de retourenvelop.
5. Stuur uw briefstem naar ons
op of lever hem in bij het afgiftepunt van het stadhuis aan de
Kerkgracht 1. Hier kunt u van
maandag tot met vrijdag tussen
08.30 en 17.00 uur terecht en
op zaterdag 13 maart tussen
10.00 en 17.00 uur.
Stuurt u uw briefstem per post?
Zorg dan dat het briefstembureau uw stem uiterlijk op 17 maart
om 17.00 uur ontvangt.

Zelf uw stem uitbrengen in een
stembureau met de stempluspas
Als u toch liever zelf stemt in een
stembureau dan kan dat ook.
U neemt dan de stempluspas en
uw legitimatiebewijs mee naar het
stembureau. Dan krijgt u daar een
stembiljet en een rood potlood (dat
u mag houden) en kunt u in het
stemhokje het stembiljet invullen.
U hoeft dan van tevoren niets op te
sturen naar de gemeente.
Eerder stemmen dan woensdag
17 maart 2021
Wilt u de drukte op de verkiezingsdag vermijden dan kunt u ook
besluiten om uw stem eerder uit te
brengen. Eerder stemmen kan op
maandag 15 maart en dinsdag
16 maart tussen 7.30 uur en
21.00 uur bij één van de hieronder
genoemde stembureaus die hiervoor speciaal op die maandag of
dinsdag geopend zijn.
• In Julianadorp:
MFC ’t Dorpshuis, Middelzand
3505, 1788 ES Julianadorp
• In Nieuw Den Helder:
De Draaikolk, Dollardlaan 202,
1784 BJ Den Helder

Wil jij van Den Helder een jonge en
bruisende stad maken? Dan is de
Jongerenadviesraad (JAR) iets voor jou!
Ben jij tussen 15 en 25 jaar oud, woon je in
Den Helder en wil je wat betekenen voor je eigen
stad? Praat, denk en doe mee in de JAR.

te veranderen, mee te beslissen en nieuwe initiatieven te organiseren. De JAR is zo dé manier om echt
impact te hebben als jongere vóór jongeren.

Wat is de JAR
Gemeente Den Helder wil jongeren een stem geven
zodat zij onderwerpen die jongeren aangaan kunnen
aanpakken. De JAR maakt het mogelijk om dingen

Bruis je van de ideeën over hoe we Den Helder
aantrekkelijker kunnen maken? Heb jij goede
oplossingen om onderwerpen als opleiding, werk,
woonruimte, vrije tijd of sport aan te pakken? Wil je
actief meedenken en meedoen om die doelen waar
te maken? Je kan nu je belangstelling tonen voor de
nieuw op te richten JAR. Via www.jardenhelder.nl
lees je meer informatie.
Online meeting
Op vrijdagavond 12 februari, van 19.00 tot 20.00 uur
is een online meeting. Met David Lindenaar (ROCdocent maatschappijleer en begeleider van de JAR)
en Fortigui Camara (gemeenteraadslid
CDA en oud JAR-lid). Daar hoor je meer over de
JAR en kan je vragen stellen.
Meedoen? Meld je aan via www.jardenhelder.nl
JAR-leden zijn denkers, doeners, sprekers,
luisteraars, ontwikkelaars, onderzoekers,
aanpakkers, noem maar op. In de JAR is jouw
talent nodig. De JAR telt in totaal elf jongeren.
Ben jij daar straks een van?
Aanmelden kan nu
Laat ons weten dat je JAR-lid wil worden.
Meld je nu aan via www.jardenhelder.nl.
Aanmelden kan tot 17 februari.
Wees er dus op tijd bij!

• In het centrum:
de Stadshal van theater
De Kampanje, Willemsoord 63,
1781 AS Den Helder;
• In De Schooten:
gebouw van Wijkbeheer,
Ambachtsweg 25,
1785 AJ Den Helder.
Iemand machtigen
Wilt u iemand machtigen om voor u
te stemmen? Dat kan ook met de
stempluspas. De stempluspas kan

door de kiezer maar 1 keer
worden gebruikt om te stemmen.
Heeft u nog vragen? Neem dan
contact op met Bureau Verkiezingen van de gemeente via
telefoonnummer 0223-678555,
of via e-mailadres
verkiezingen@denhelder.nl
Meer weten over de Tweede
Kamerverkiezingen?
Ga naar www.elkestemtelt.nl

Prachtige nieuwe banken
op de begraafplaats
Ze zijn speciaal voor de Algemene begraafplaats ontworpen en
gemaakt: vier unieke houten zitbanken. Deze eigentijdse banken passen goed bij de uitstraling van de begraafplaats. Einde vorige maand
werd de laatste bank geplaatst.
Drie van de nieuwe banken staan op de kinderhofjes. Twee kinder
hofjes kregen vorig jaar al zo’n bank. De bank op het derde kinderhofje volgde eind januari.
Prachtig is ook de nieuwe houten ronde bank rondom een oude
kastanjeboom in het midden van de begraafplaats. Deze banken zijn
voor bezoekers nu een mooie ontmoetings- en herdenkingsplek.

Stadsnieuws
OPEN BRIEF

van het onderwijs, de kinderopvang
en de gemeente van den helder

Yanaika Zomer nieuwe
stadsdichter van Den Helder

Beste ouders en alle geïnteresseerden,
Via deze brief willen we u een inkijk geven in hoe wij, dat zijn het onderwijs, de
kinderopvang en de gemeente, voor u de noodopvang tijdens de lockdown organiseren. En samen optrekken in de heropening. Voor u, als ouders, en de kinderen is
de situatie met de lockdown niet gemakkelijk. We delen uw zorgen om mogelijke
ontwikkelachterstanden en moeilijke persoonlijke situaties, die deze coronacrisis
met zich mee brengt. Het onderwijs, de kinderopvang en de gemeente doen hun
uiterste best om u hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.
Eén lijn
In deze uitzonderlijke situatie is een mooi initiatief ontstaan. Tijdens de eerste lockdown
– en nu ook in de tweede lockdown – hebben alle besturen van het onderwijs en de
kinderopvang van Den Helder samen met de gemeente de handen ineen geslagen!
Elke week hebben wij een overleg, waarin de actuele ontwikkelingen, stand van zaken
en vraagstukken worden besproken. In het overleg bieden we elkaar de helpende hand,
bedenken we creatieve oplossingen en wordt een gezamenlijke lijn bepaald. Samen
weten we meer. Dit overleg is zeer waardevol! De grote winst is dat de scholen en kinderopvangorganisaties op één lijn zitten en samen optrekken om u te ondersteunen en de
gezondheid van alle betrokkenen zo goed mogelijk te beschermen.
Intensieve samenwerking
Wat merkt u van deze intensieve samenwerking? Op meerdere onderwerpen wordt hetzelfde beleid gevoerd door alle scholen en de kinderopvang. Zo gaat bijvoorbeeld groep 8
niet naar het schoolgebouw, maar krijgt deze groep wel expliciete aandacht. Ook werken de
basisscholen en het voortgezet onderwijs nauw samen om groep 8 van een goed school
advies te voorzien, met creatieve oplossingen en aandacht voor ontstane leerachterstanden.
Daarnaast worden de VVE-(voor- en vroegschoolse educatie)peuters zoveel mogelijk begeleid op locatie, of anders thuis. Hier wordt maatwerk geboden. Verder trekken we gezamenlijk op in de aanloop naar de heropening van scholen. We kijken naar vragen als ‘Hoe gaan
we om met besmettingen en veiligheid’, ‘Wat zijn de capaciteitsproblemen’, enzovoort.
Misschien merkt u soms dat een locatie toch wat afwijkt in het aanbod. Dat klopt. Door
overmacht of noodzaak is afwijken van de lijn soms nodig. Dit is dan in goed overleg
besloten en altijd uitgaande van de best mogelijke situatie voor u als gezin en het kind.
Het onderwijs en de kinderopvang merkt dat de gezinnen tijdens deze lockdown een groter
beroep doen op de opvang. Hiervoor is alle begrip, ook wij zien de nood. Helaas is opvang
niet altijd
mogelijk.
Ten2021
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Samen met u laveren we door deze crisisperiode.

Open brief van het onderwijs, de Kinderopvang
en de gemeente Den Helder.
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Links Yanaika Zomer,
rechts Marja Lely

Burgemeester Jeroen Nobel maakte donderdagavond 28 januari in een speciale uitzending van Regio Noordkop bekend dat
Yanaika Zomer (41) de nieuwe stadsdichter
van Den Helder wordt. Ook nam hij afscheid
van zittend stadsdichter Marja Lely. Daarbij
ontving hij het eerste exemplaar van haar
bundel ‘Ach, tijd spoelt aan…’.

Weder op

De kersverse stadsdichter Yanaika Zomer is
geboren en getogen in Den Helder en is volgens eigen zeggen nergens zo gelukkig als
hier. Ze werkt als zelfstandig tekstschrijver en
journalist en deelt met enige regelmaat
gedichten via sociale media en op twee lokale
radiostations, waar ze goed worden ontvangen. De afgelopen maanden is haar werk verschenen in literair tijdschrift Trojka en in de
bundel ‘De grootste intimiteit is het zwijgen’. Ze
verkoopt ansichtkaarten met korte gedichten
en in opdracht van UNICEF schreef ze tijdens
de eerste lockdown dagelijks een gedicht voor
kinderen.

Geluk schuilt in een stormhoek,
Houd die Kop hoog
en zet je schrap.
Je bent een stad om op te bouwen,
weder op te bouwen,
zoals je altijd hebt gedaan.

ZIj heeft veel bereik op sociale media en
maakt daar graag gebruik van om te laten zien
wat Den Helder zo bijzonder maakt. Verder
wil ze de inwoners graag iets moois bieden.
Woorden over hun stad of bij een belangrijke
gebeurtenis. Daarnaast hoopt ze een bijdrage
te leveren aan de waardering voor poëzie.
Door voor te dragen en te delen, maar ook
door zich actief in te zetten voor poëzie-avonden, workshops en lessen op scholen. Docenten Nederlands vragen haar nu al met regelmaat of ze haar gedichten mogen gebruiken.
Ze zou het ontzettend leuk vinden om daar
een nog grotere rol in te spelen.

Het komt wel goed, stad.
Adem door,
zucht je wind maar door de straten,
lucht je hart.
In de luwte ben je nergens.

Winkelcomplex, appartementencomplex.
Minderwaardigheidscomplex gesloopt.
Afgebroken, afgevoerd,
ketsen de echo’s van oude laster
tegen nieuwe gevels af.
Laat maar waaien.
En ik weet het, lieve stad.
Het valt je zwaar nu.
Het beukte net wat harder dan gewoon.
Stormschade en -schande wijs,
ben je bestand.
Jutter, raap je moed bijeen.
Zoek het strand af, schop het schuim weg
en knarsetand het zand.
Windkracht is wrakhout slepen
tot je terugvindt wie je was.
Gedicht is van onze stadsdichter
Yanaika Zomer
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Chat Veilig Thuis tijdens periode
avondklok ook ’s avonds bereikbaar
Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis landelijk ook ’s avonds bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari tijdens werkdagen van 09.00 uur tot 22.00 uur
chatten met een medewerker van Veilig Thuis. Het landelijk telefoonnummer 08002000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
Toegestaan huis te verlaten
Is er geweld bij u thuis tijdens de avondklok? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo
nodig uw huis. U mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook als u zich thuis
onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. Kijk of u bij iemand terecht kan, bij voorkeur
bij u in de buurt. In deze gevallen is het toegestaan om uw huis te verlaten en krijgt u
geen boete. Als u wilt praten over uw situatie of advies wilt wat u kunt doen, neem dan
contact op met Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. Om zo goed mogelijk bereikbaar te zijn
heeft Veilig Thuis de chat tijdens de periode van de avondklok uitgebreid tot tien uur
‘s avonds. De chat is te vinden via www.veiligthuis.nl.

Openbare Kennisgevingen

De gemeente maakt en wijzigt regels. Deze regels staan in bijvoorbeeld een
verordening of beleidsregel. Een nieuwe of gewijzigde regel maken wij altijd
bekend. Dat doen we op www.officielebekendmakingen.nl, een website waar de
meeste overheden hun besluiten bekendmaken. Pas na bekendmaking op
deze website geldt een regel of wijziging. U kunt ze ook lezen op de Stadsnieuwspagina die elke week uitkomt. Soms gelden de regels dan al, omdat we
ze dan eerder bekend hebben gemaakt. Alle geldende regels van de gemeente
staan op www.overheid.nl Dit is een website van de overheid waar u alle informatie en diensten van overheden kunt vinden.

De publicaties in deze openbare
bekendmaking zijn wettelijk voor
geschreven of vloeien voort uit
gemeentelijk beleid.
Ter inzage
Check www.denhelder.nl/coronavirus
voor de meest recente berichtgeving
en openingstijden. Balies klantcontactcentrum alleen open voor spoed.
Zienswijze
Bent u het niet eens met de ontwerp
besluiten 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 omgevings
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Loopuytpark 23, realiseren van een
woning op de eerste verdieping en
plaatsen buitentrap, ontvangen
21-01-2021;
• ‘t Laar (perceel L382), kappen
drie essen en een els, ontvangen
21-01-2021;
• Sluisdijkstraat 73, intern verbouwen
en wijzigen gebruik begane grond
pand, ontvangen 25-01-2021;
• In het openbaar groen aan achterzijde
te slopen flats aan Fregatstraat,
kappen vier witte abelen, ontvangen
25-01-2021;
• Reigerstraat 40, plaatsen aanbouw
aan achtergevel woning, ontvangen
26-01-2021;
• Marsdiepstraat 42, plaatsen van een
dakkapel in het voorgeveldakvlak van
de woning, ontvangen 27-01-2021;
• Gentiaan 6, verduurzamen kap en
plaatsen dakkapel in zijgevels woning,
ontvangen 27-01-2021;
• Vogelzand 4225, vergroten woning,
ontvangen 28-01-2021;
• Duinbrink 14, gedeeltelijk vervangen
dakopbouw woning, ontvangen
28-01-2021.
Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende meldingen
sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:
• Flevostraat 2, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 22-01-2021;
• Het Nieuwe Diep 5 (14B36), verwijderen asbesthoudende materialen uit
monumentale pand ontvangen 27-012021;
• Jacob Beenstraat 21, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, ontvangen 28-01-2021;
• Dollardlaan 146, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning,
ontvangen 28-01-2021;
• Jan Huygen van Linschotenstraat
55, verwijderen asbesthoudende
materialen uit woning, ontvangen
28-01-2021.
De ingekomen aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt pas een formeel
bezwaarschrift of beroepschrift indienen
als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen

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.

rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt
u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:
• Dopheide 15, vergroten recreatiewoning,
verzonden 27-01-2021;
• Spoorstraat 9A (Halte Bellevue),
plaatsen reclame aan gevel pand,
verzonden 22-01-2021;
• Marsdiepstraat 123 en 125, plaatsen
reclame aan gevel pand, verzonden
27-01-2021;
• In het openbaar groen t.h.v. Wingerdstraat 11, kappen den, verzonden
22-01-2021;
• In het openbaar groen langs het Tuinderspad t.h.v. Lichtbaaklaan 10 en 12,
kappen Italiaanse populier en leyland
cipres, verzonden 25-01-2021;
• In het openbaar groen aan achterzijde
Prins Hendriklaan 13 en 15 / Koningstraat, kappen els, verzonden 22-01-2021;
• Scheldestraat 22, plaatsen dakkapel in
achtergeveldakvlak woning, verzonden
27-01-2021;
• In het openbaar groen t.h.v. Dirk
Schrijverstraat 27, kappen meelbes,
verzonden 22-01-2021;
• Boterzwin 2101, kappen den, verzonden
25-01-2021;
• ’t Laar (veld 3), vijf Noorse esdoorns,
een paardenkastanje, een zachte berk,
dertien essen en 6.657m2 gemengd bosplantsoen, verzonden 27-01-2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer
informatie hierover leest u onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.
Omgevingsvergunning van rechtswege
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week een omgevingsvergunning
van rechtswege verleend:
• Tuinbouwstraat 24, wijzigen voorgevel
woning, verzonden 25-01-2121.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer
informatie hierover leest u onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.
Verleende omgevingsvergunning
Waarbij de inwerkingtreding deels terstond
is na bekendmaking
Deze vergunning treedt deels terstond in
werking na bekendmaking vanwege de
onveilige situatie die is ontstaan door de
slechte staat van één van deze bomen:

• In het openbaar groen t.h.v. Marsdiepstraat 183, kappen van twee schiet
wilgen, de inwerkingtreding na bekendmaking is van toepassing op de
schietwilg genummerd 2 in de omgevingsvergunning, verzonden 25-01-2021.
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 melding sloopvoornemen
Bouwbesluit geaccepteerd:
•F
 levostraat 2, verwijderen asbest
houdende materialen uit woning,
verzonden 26-01-2021;
•J
 acob Beenstraat 21, verwijderen
asbesthoudende materialen uit woning,
verzonden 28-01-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

BESTEMMINGSPLANNEN
Het college van burgemeester en wet
houders maakt bekend dat het bestemmingsplan ‘Veld 3 ’t Laar’ op 25 januari
2021 door de gemeenteraad ongewijzigd is
vastgesteld.
Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied van het bestemmingsplan
‘Veld 3 ’t Laar’ is gelegen in woonzorgpark
Noorderhaven in Julianadorp ten noorden
van de kruising van de wegen Eikenhout
en Essenhout.
Het bestemmingsplan ‘Veld 3 ’t Laar’ heeft
als doel om de bouw van 12 grondgebonden woningen mogelijk te maken.
Termijn van inzage bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘Veld 3 ’t Laar’ ligt ter
inzage vanaf maandag 8 februari 2021 tot
en met maandag 22 maart 2021.
Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken zijn als volgt in te zien:
•o
 p www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDNnummer van het bestemmingsplan is:
NL.IMRO.0400.516BPLAAR32020-VST1
•o
 p de gemeentelijke website:
www.denhelder.nl
(https://www.denhelder.nl/inwoner/
product/bestemmingsplan-bekijken).
•E
 en papieren versie ligt bij het Klant
contactcentrum in het stadhuis aan de
Kerkgracht 1, van maandag tot en met
vrijdag 8.30 tot 12.30 uur.
Instellen beroep
Heeft u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit ingediend, of kunt u aantonen dat u
redelijkerwijs niet in staat bent geweest om
een zienswijze in te dienen, dan kunt u
beroep instellen tegen het vastgestelde
bestemmingsplan.
Tijdens de beroepstermijn (termijn van
terinzagelegging) kunt u een beroepschrift
sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak 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 bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. 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 hiervoor griffierechten moet betalen.
Inwerkingtreding
Het bestemmingsplan treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn. Als er een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan

niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.
Vragen?
Voor meer informatie wordt u vriendelijk
verzocht om contact op te nemen met
Jacqueline Dolfijn van team Omgeving,
telefoonnummer: 0223 67 8861

VERKEERSZAKEN
Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek
van de:
•B
 oterzwin, het tweede meest noordoostelijke parkeervak in de parkeerstrook
voor het hoofdingang van het gebouw
Stern.

Ontheffing berijden strand
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende ontheffing berijden strand
verleend:
• werkzaamheden strandopgang S5
op 4-2-2021 voor motorvoertuig
(kenteken 11-ZSR-1) en hoogwerker
zonder kenteken met typenummer
JLG860, verzenddatum 26-1-2021
• strandopgangen S5 en S6 van
27 januari 2021 t/m 27 januari 2026,
voor motorvoertuigen (kentekens
V-076-XK en 77-GV-76 alsmede
4 werkvoertuigen zonder kentekens),
verzenddatum 27-1-2021.
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’.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van
Bijlage I van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt
het bord met kenteken of kenmerk van het
voertuig dat op de parkeerplaats mag
staan. Voor meer informatie kunt u bellen
met een medewerker van het team Beheer
Openbare Ruimte, via (0223) 678251.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.

DIVERSEN
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 onbekend 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:
•D
 .W. Egbon, geboren 1-9-2001,
verzonden 15-1-2021;
• M. El Omrani, geboren 1-1-1987,
verzonden 15-1-2021;
•N
 . Gombosuren, geboren 16-2-1969,
verzonden 26-1-2021;
•C
 . Naiga, geboren 11-11-1993,
verzonden 26-1-2021;
•R
 . Shaijrat, geboren 21-9-1981,
verzonden 26-1-2021;
•H
 . Nakakande, geboren 12-12-1990,
verzonden 26-1-2021;
•M
 ohammad Sabah Rasoul, geboren
22-4-1987, verzonden 26-1-2021;
•B
 . Matshazi, geboren 14-11-1989,
verzonden 26-1-2021;
• N.G. Bigambo, geboren 25-4-1972,
verzonden 26-1-2021;
•Z
 . Amjadian, geboren 2-9-1985,
verzonden 26-1-2021;
•M
 .F. Mapfumo, geboren 20-3-1982,
verzonden 26-1-2021.
Als u het niet eens bent met één 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:
•w
 erkzaamheden strandopgang De Zandloper (S5) op 4-2-2021 voor motorvoertuig (kenteken 11-ZSR-1) en hoogwerker
zonder kenteken met typenummer
JLG860, verzenddatum 26-1-2021
• v erhuizing op 30-1-2021 voor motorvoertuig BoRent, rijden in voetgangersgebied
Wezenstraat en deel Spoorstraat,
verzenddatum 26-1-2021
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’.

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.

