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Vernieuwde gemeentelijke website
We hebben onze gemeentelijke website www.denhelder.nl een nieuw
jasje gegeven. De site ziet er niet alleen anders uit, ook zijn een aantal
functies verbeterd.
De vernieuwde website is eenvoudiger in het gebruik. Met minder klikken
is het makkelijker om informatie te vinden. De digitale bereikbaarheid was
een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen van de website. Wethouder
Remco Duijnker: “De vernieuwde website vormt een onderdeel van het
continu verbeteren van onze dienstverlening.”
De belangrijkste veranderingen zijn:
• er is geen indeling meer op inwoner of ondernemer, de nieuwe indeling
is op onderwerp. Bijvoorbeeld ‘afval’, ‘paspoort, ID-kaart en rijbewijs’ of
‘ondernemen’. Daardoor is het makkelijker om de juiste informatie te vinden.
• omdat ‘contact’ het meest gezochte onderwerp op de website is, kunt u
daar nu snel naartoe via de button 'contact' bovenaan de pagina. Dan heeft
u direct toegang tot alle manieren om contact met ons op te nemen.
• de zoekfunctie laat resultaten zien terwijl u typt.
• de vormgeving van de ‘persoonlijke pagina’ is vernieuwd. Op deze pagina
bekijkt u onderwerpen die u met DigiD of eHerkenning via de gemeentelijke
website heeft aangevraagd.
We hopen dat het met onze vernieuwde website voor u makkelijker wordt
informatie te vinden. Uw tips en opmerkingen zijn altijd van harte welkom
via www.denhelder.nl/e-mail
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Stadsnieuws
Meeuwenoverlast?

Opnieuw onderhoud
tunneltje Brakkeveldweg

U kunt er wat aan doen!
Meeuwen horen bij Den Helder.
Logisch, als je van drie kanten
wordt omringd door water.
Helaas hebben we soms ook
last van ze. Vooral in het
broedseizoen. De meeuw is
echter een beschermde vogel
die we niet zomaar mogen
verjagen. Vandaar dat overlast
voorkomen zo belangrijk is.
Helpt u mee?
Zo rond deze tijd van het jaar
krijgen we vaak al de eerste
klachten over meeuwen. In het
broedseizoen beschermen de
vogels hun nest. Als de eieren
uitkomen is de overlast het
grootst. De jongen worden dan
gevoerd en krijgen vliegles; dit
gaat nogal eens gepaard met
veel gekrijs. De ouders beschermen hun jongen fanatiek en zijn
erg luidruchtig. Soms maken ze
duikvluchten op mensen. Dat
doen ze om hun jong te beschermen, als dat nog niet goed kan
vliegen en te ver van het nest is
gelopen.
Viezigheid en rotzooi
De vogels zitten vaak op gebouwen. Meeuwenpoep en nest
materiaal hopen op, goten en
regenpijpen raken verstopt.

Vorige week hebben we een deel van het mozaïek in het tunneltje van de Brakkeveldweg weg moeten halen. Veel tegeltjes zaten
los. En dat ging van kwaad tot erger.
Dit probleem heeft zich al eerder voorgedaan en heeft voor een
deel te maken met een waterprobleem in de tunnelwanden. Kleine
reparaties hebben niet voldoende geholpen. We onderzoeken nu hoe
we dit probleem kunnen aanpakken om straks weer door een net en
veilig tunneltje te kunnen rijden.

Het gevolg: lekkage en stank. Nu
mag vogelpoep volgens sommigen
geluk brengen, van een flats op uw
auto of de frisse was wordt u vast
niet blij. Er zitten namelijk bijtende
stoffen in meeuwenpoep.
Meeuwen zijn ook heel handig in
het openscheuren van afvalzakken.
Veel rommel komt op straat en
waait overal naar toe.
Wat kunt u doen?
• Voer de meeuwen nooit. Als u dat
doet, leren ze dat bij mensen eten
is te krijgen.
•S
 luit uw container met huis
houdelijk afval goed af.
•Z
 org dat er geen etensresten voor
het oppikken liggen.

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.
• Het dragen van een mondkapje in openbare gebouwen en publieke
ruimtes is verplicht.
• Er geldt een avondklok: blijf binnen tussen 21.00 uur ’s avonds en
04.30 uur ’s ochtends.
De avondklok wordt verlengd tot maandag 15 maart 04.30 uur.
•B
 ij verkoudheidsklachten: blijf thuis en laat u testen.
•B
 lijf ook thuis als een ander in uw huishouden benauwd is en/of
koorts heeft.
• In quarantaine? Blijf zeker 10 dagen binnen.
•7
 0 jaar of ouder of een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra
voorzichtig.
•H
 oud buiten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
•Beperk aantal bezoekers in eigen woning tot maximaal 1 gast, slechts
een keer per dag. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
•B
 ezoekers thuis houden 1,5 meter afstand, zowel binnen, in de tuin
als op het balkon.
•B
 uitenshuis geldt: vermijd drukte.
•E
 en groep buiten bestaat uit leden eigen huishouden of maximaal
2 personen.
•H
 et openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
• Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan.
• Was vaak uw handen.
•H
 oest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
•G
 ebruik papieren zakdoekjes en gooi die na 1x gebruik weg.
•S
 chud geen handen.

• Ondergrondse container vol?
Zet er geen zak naast maar bel
HVC: 0800-7000.
• Gooi afval in de prullenbak en
niet op straat.
• Plaats vogelwering om de
vogels af te schrikken. Bijvoorbeeld pennen, netten en
draden.
• Plaats een stille vogelverschrikker. Dat is een driekleurige bol
die licht weerspiegelt en die
beweegt door de wind. De
meeuwen schrikken van de
kleuren (rood, zwart en geel).
Ritselband stellen ze ook niet
op prijs. U kunt dit zelf maken
door aluminiumfolie in repen te
knippen.

Belangrijke
websites en
telefoonnummers
Lokale informatie:
www.denhelder.nl/coronavirus
Landelijke informatie:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
Regionale informatie:
www.ggdhn.nl
Uitgebreide lijst met vragen en
antwoorden coronavirus:
www.rivm.nl
Landelijke publieksnummer:
088-1351
Rode Kruis Hulplijn:
070-4455 888
Landelijk nummer testafspraak
coronavirus:
0800 – 1202 (08:00 tot 20:00 uur)

Balies klantcontactcentrum aangepaste
openingsdagen 
In verband met de aangepaste coronamaatregelen verzoeken wij u, indien mogelijk, alleen naar
het stadhuis te komen. Vanaf 1 december 2020
is het dragen van een mondkapje in de publieke
binnenruimtes verplicht.
De balies van ons klantcontactcentrum zijn beperkt
geopend. Voor dringende zaken kunt u telefonisch
een afspraak maken via telefoonnummer 14 0223
(maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur)
Het is voorlopig niet mogelijk om online een afspraak
te maken. De receptiebalie voor het afhalen van paspoorten, ID kaarten, rijbewijzen of uittreksel basis
registratie (Woningstichting) is geopend van 08:30 tot
17:00 uur (maandag tot en met vrijdag).
U kunt ook digitaal aangifte van een geboorte doen,
wanneer beide ouders in het bezit zijn van een BSN
(Burgerservicenummer). Meer informatie vindt u op
onze website: https://www.denhelder.nl/inwoner/
product/geboorteaangifte-doen

Balies Sociaal Domein
Het Sociaal Domein (teams Participatie, Zorg en
Jeugd) is te vinden in het stadhuis aan de Kerkgracht.
De balie is open van maandag tot en met vrijdag van
08.30 tot 17.00 uur. U kunt daar zonder afspraak een
document afgeven voor team Zorg, Jeugd of Participatie. Voor een gesprek met een consulent of professional maakt u altijd eerst een afspraak. Dit geldt ook
voor het Jongerenpunt.
Al onze medewerkers zijn telefonisch en per mail goed
bereikbaar. U kunt bellen naar 14 0223 met vragen
of als u doorverbonden wilt worden. Mailen kan ook.
Dat doet u via onze website www.denhelder.nl/contact.
Via deze pagina kunt u een contactformulier invullen
en verzenden.
Constateert u een probleem in de openbare ruimte?
Gebruik dan de app Makkelijk Melden of ga naar
www.denhelder.nl/melden

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 omgevings
vergunning 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 verzend
datum 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:
•u
 w naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
•e
 en omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
•d
 e reden waarom u bezwaar maakt;
•d
 e datum en uw handtekening.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Ter hoogte van Sluisdijkstraat 44 t/m
52 (even), Janzenstraat 2, Spoorgracht 1 t/m 8, 10 t/m 19, 21 t/m 24,
26 t/m 29, Gasstraat 1, Jonkerstraat
1 t/m 2A, Louisehof 115 t/m 127
(oneven), Ooststraat 1, Molengracht
2 t/m 5, 7 t/m 16, 18A t/m 47, Bierstraat 3 en 4, 2e Molendwarsstraat
17 t/m 27 (oneven) Westgracht 1 t/m
29, 31 t/m 41, 44 t/m 95, Beatrixstraat
43, Nieuwe Kerkplein 2 en 6,

Openbare Kennisgevingen

Keizersgracht 42 t/m 54, 56, 63 t/m
77, 79 t/m 87A, 89 t/m 89D, 92 en 94,
aanbrengen nieuwe beschoeiing met
ligplaatsmogelijkheid langs deel Helders Kanaal, ontvangen 18-02-2021;
• In het openbaar groen aan de Geulstraat tegenover 18 t/m 24 (even),
kappen zes esdoorns en in het openbaar groen t.h.v. Zuiderzeestraat
68/70, kappen een esdoorn,
ontvangen 18-02-2021;
• Duinbrink 14, realiseren dakopbouw
op woning met aansluitend daarop een
terras, ontvangen 18-02-2021;
• Bassingracht 169, wijzigen bestemming garage bij woning voor hobby
matig uitvoeren van onderhoud en
reparaties aan scooters en motoren,
ontvangen 19-02-2021
• Ter hoogte van Galjoenstraat 49,
wijzigen van de bestemming van het
perceel H4882 van openbaar groen
naar tuin, ontvangen 19-02-2021
• Wezenstraat 68, wijzigen bestemming
van maatschappelijk naar wonen t.b.v.
realiseren maximaal twee woningen,
ontvangen 19-02-2021
• Hoek Timorlaan/Borneolaan in tuin
Paviljoen van Tijd, plaatsen 3 vlaggenmasten, ontvangen 22-02-2021;
• Het Nieuwe Diep 8 (KIM, 14B37),
gewijzigd uitvoeren eerder verleende
vergunning brandveilig gebruik
gebouw 10 op terrein, ontvangen
23-02-2021;
• Ruyghweg 198, kappen dertien
Canadese populieren, drie Italiaanse
populieren, vier moeraseiken en twee
witte abelen op terrein sportpark,
ontvangen, 23-02-2021;
• IJsselstraat 16, wijzigen voor- en
achtergevel woning, ontvangen
23-02-2021;
• Keizersgracht 119, vervangen
bestaande schuur/garage door een
nieuw te bouwen schuur/garage met
dakopbouw, ontvangen 24-02-2021.
De ingekomen aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt pas een formeel
bezwaarschrift of beroepschrift indienen
als de vergunning is verleend of gewei
gerd. Tegen sloopmeldingen staat geen
rechtsbescherming open. Voor meer
informatie over de ingekomen aanvra
gen, kunt u contact opnemen met het
Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:
• R.W. van de Wintstraat 43
(perceel F1743), oprichten woning,
verzonden 23-02-2021;

• Petrus Planciusstraat 14, verhogen dak
woning, verzonden 24-02-2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder het
kopje ‘Bezwaarschrift’.
Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen sloopvoornemen
Bouwbesluit geaccepteerd:
• Schoolweg 63, intern strippen tot casco
winkelpand, verzonden 24-02-2021;
• Spoorstraat 35, verwijderen asbest
houdende materialen en gedeeltelijk
bouwkundig strippen pand, verzonden
22-02-2021;
• Prins Hendriklaan 59, inpandig strippen
pand, verzonden 22-02-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.
Wet Geluidhinder
De staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit
van 21 oktober 2020, kenmerk IenW/BSK2020/200370, met toepassing van artikel
90, tweede, derde en vierde lid, van de
Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft
vastgesteld die de gevels van de woningen
gelegen aan de wegen “Polderweg en
Prins Hendriklaan” in Den Helder,
gemeente Den Helder, vanwege de wegen
“Polderweg en Prins Hendriklaan” mogen
ondervinden.
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid,
van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen
van de geluidsbelasting, vanwege de
wegen “Polderweg en Prins Hendriklaan”,
binnen de woningen voor zover niet wordt
voldaan aan de in artikel 111b, derde lid,
van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.
Inzien
Het besluit en de bijbehorende stukken
zijn met ingang van maandag 8 maart
gedurende de bezwaartermijn als volgt in
te zien via:
• het stadhuis, Kerkgracht 1 gedurende 6
weken van maandag tot en met vrijdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
• het Bureau Sanering Verkeerslawaai,
Steinhagenseweg 2d, Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00
uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken, neem dan
telefonisch contact op met het Bureau
Sanering Verkeerslawaai via
0348 – 487 450.

Tot het besluit behoort een lijst van de
betrokken woningen met de daarbij vast
gestelde ten hoogste toelaatbare waarde
van de geluidsbelasting.
Tegen genoemd besluit kunnen belang
hebbenden een bezwaarschrift indienen.
De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift bedraagt, op grond van
artikel 6:7 van de Algemene wet bestuurs
recht, zes weken. Deze termijn vangt aan
met ingang van de dag na die waarop het
besluit door middel van publicatie bekend
is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te
worden gericht aan:
De staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeers
lawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en bevat ten minste de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden van het
bezwaar.

BESTEMMINGSPLANNEN
Vastgesteld bestemmingsplan Parkstraat 24, Julianadorp
Het college van burgemeester en wet
houders maakt bekend dat het bestemmingsplan Parkstraat 24, Julianadorp op
15 februari 2021 door de gemeenteraad
ongewijzigd is vastgesteld.
Plangebied en ontwikkelingen
Het plangebied maakt deel uit van het perceel dat kadastraal geregistreerd is onder
gemeente Den Helder, sectie L nummer
236. Het perceel wordt begrensd door de
bestaande woning, Parkstraat 24, aan de
westkant, de Parkstraat aan de Noordkant
en de Willibrord kerk aan de Oostkant. De
insteek is om hier drie woningen te ontwikkelen. Het nieuwe bestemmingsplan Parkstraat 24 Julianadorp is opgesteld om deze
ontwikkeling mogelijk te maken.
Termijn van inzage bestemmingsplan
Het bestemmingsplan Parkstraat 24,
Julianadorp ligt ter inzage vanaf zaterdag
6 maart 2021 tot en met zaterdag 17 april
2021.
Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan en de bijbehorende
stukken zijn als volgt in te zien:
•O
 p www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
IDN-nummer van het bestemmingsplan
is: NL.IMRO.0400.5133WONPARK
STR-VST1;
•O
 p de gemeentelijke website:
https://www.denhelder.nl/inwoner/product/
bestemmingsplan-bekijken;
•E
 en papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis, Kerkgracht 1
van maandag tot en met vrijdag van 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 als
belanghebbende 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 onder
tekenen. 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 inge-

diend, 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
Pieter de Vries van team Omgeving,
telefoonnummer: 06-47873064
Opnieuw vastgesteld bestemmingsplan
“Verplaatsing Lidl Julianadorp”
Het college van burgemeester en wethouders maakt, ingevolge het bepaalde in
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat de raad van de gemeente Den
Helder in de vergadering van 15 februari
2021 het bestemmingsplan “Verplaatsing
Lidl Julianadorp” opnieuw heeft vastgesteld. De (gecoördineerde) omgevingsvergunning is door het college op 9 oktober
2019 verleend, gebaseerd op het vastgestelde bestemmingsplan “Verplaatsing
Lidl Julianadorp” van 7 oktober 2019.
Het besluit is genomen naar aanleiding
van de tussenuitspraak (bestuurlijke lus)
van 25 november 2020 met nummer
ECLI:NL:RVS:2020:2813 van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State (hierna: Afdeling).
Doel bestemmingsplan en omgevings
vergunning
Het bestemmingsplan voorziet in het voornemen van de Lidl om de bestaande Lidlvestiging te verplaatsen en uit te breiden
op een nieuwe locatie aan de Schoolweg
in Julianadorp. De huidige winkel aan het
Loopuytpark voldoet niet meer aan de
wensen van de consument. Het pand aan
de Loopuytpark wordt behouden voor
wonen en andere functies (met uitzondering van detailhandel). Het resterende deel
van de huidige supermarkt wordt gesloopt.
Deze ruimte wordt gebruikt voor parkeren.
De winkelfunctie komt te liggen tegenover
centrum de Riepel en is georiënteerd op
de Schoolweg. De omgevingsvergunning
voor de bouw heeft betrekking op het
oprichten van een nieuwe supermarkt,
zoals in het bestemmingsplan wordt
beschreven.
Bestuurlijke lus
Op het vaststellingsbesluit is afdeling
8.2.2a van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing. Dit betekent dat de Afdeling de ‘bestuurlijke lus’ heeft toegepast. De
gemeenteraad heeft met de tussenuitspraak de opdracht gekregen het besluit te
herstellen, zonder de hele bestemmingsplanprocedure opnieuw te doorlopen. Met
het opnieuw vastgestelde bestemmingsplan heeft de gemeenteraad gevolg gegeven aan de tussenuitspraak van de Afdeling.

Aanpassing bestemmingsplan
De Afdeling heeft op 25 november 2020
een tussenuitspraak gedaan. Een tussenuitspraak geeft het bevoegd gezag
de mogelijkheid een gebrek in een
besluit te herstellen, hierna zal de Afdeling een definitieve uitspraak doen. Hierbij luidt het dictum dat de gemeente binnen zestien weken het gebrek in het
besluit van de raad van 7 oktober 2019
dient te herstellen door daarin te waarborgen dat voor de gronden met de
bestemming “Gemengd” en de functieaanduiding “supermarkt” geldt dat de
planologisch toegestane gebouwen
gebruikt worden ten behoeve van een
supermarkt met een winkelvloeroppervlakte van ten hoogste 1.020 m2.
In de planregels is in artikel 3.1 toegevoegd dat het om een supermarkt gaat
van 1.020m2 en in de specifieke
gebruiksregels (artikel 3.5) wordt een
grotere supermarkt dan 1.020 m2 expliciet benoemd als strijdig gebruik. In
hoofdstuk 6.2 van de toelichting wordt
hier nog kort op ingegaan.
Inzien bestemmingsplan
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn vanaf maandag 8
maart 2021 voor een periode van zes
weken in te zien:
• op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het IDN-nummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.
0400.513BPLIDL2018-VST2).
• Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis, Kerkgracht 1, van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Ter voldoening aan de tussenuitspraak
zijn de stukken voor verdere behandeling verzonden naar de afdeling en de
andere partijen in het geding.
Instellen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen de
aangebrachte wijzigingen (nieuw vaststellingsbesluit) schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State: postbus 20019,
2500 EA Den Haag, indien zij als gevolg
van de wijzigingen ten opzichte van het
eerder vastgestelde bestemmingsplan in
een nadeliger positie komen te verkeren.
Degenen die eerder beroep hebben
ingesteld tegen het besluit van 7 oktober
2019 hoeven dat niet opnieuw te doen.
Hun beroep wordt geacht tevens gericht
te zijn tegen het nieuwe bestemmingsplan.
Indien beroep is ingesteld kan ook een
verzoek om een voorlopige voorziening

Openbare Kennisgevingen

worden gedaan bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State op het genoemde adres.
Vragen?
Voor meer informatie wordt u vriendelijk
verzocht om contact op te nemen met
Jelger Moraal via e-mail:
j.moraal@denhelder.nl.

VERKEERSZAKEN
30 km-zone
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat er een 30 km-zone komt in
de Schout- en Schepenenbuurt op het
wegdek van de:
• Graaf Willem II Straat
• Pieter Janssoonstraat
• Willem van Alcmadestraat
• Heer Willem van Egmondstraat
• Dirk Cornelis Vroulandtstraat
• Claes Simon Tuijnsaetstraat
• Huijbert Willemsz Valckstraat
• Andries Jansz Cristalstraat
• Johannes Brinkostraat
• Anthonij Michielsz van Voorthuijsenstraat
• Adriaan van Coppenolstraat
• Schout en Schepenenstraat
• Van Westerholtlaan

zones Den Helder 2021 zijn vastgesteld.
De Beleidsregels bepalen op welke wijze
geparkeerd moet worden in Blauwe Zones
en op welke wijze ontheffingen worden
afgegeven.
De Beleidsregels voor en ten behoeve van
parkeren in de blauwe zones Den Helder
2021 treden op de dag na deze bekend
making in werking en wordt op dezelfde
datum ook bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad van Den Helder
(www.officielebekendmakingen.nl).
De beleidsregels zijn in te zien op het
stadhuis, Kerkgracht 1. In verband met de
coronamatregelen is dit alleen op afspraak
mogelijk.
Voor het maken van een afspraak kunt u
contact opnemen met Bert Wolters, bereikbaar via e-mail: b.wolters@denhelder.nl
De regeling is ook te raadplegen op
www.overheid.nl.

DIVERSEN

Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u elders
op de pagina onder het kopje ‘Bezwaar
schrift’.

Ontheffing RVV 1990
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende ontheffingen voor artikel 87 van
de RVV 1990 verleend:
• strandopgangen Duinoord; Strandslag
Julianadorp, van 24 februari 2021 t/m
24 februari 2026 voor motorvoertuig met
kenteken: 34-JXL-9.
• strandopgangen Huisduinen;
Duinoord; De Zandloper; Strandslag
Julianadorp, 24 februari 2021 t/m
24 februari 2026, motorvoertuigen met
kentekens VJD-73-J en VHK-68-F;
• strandopgangen Duinoord; Strandslag
Julianadorp; 24 februari 2021 t/m
24 februari 2026; motorvoertuig met
kenteken: 68-NSG-7;

Blauwe zones
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 2 februari
20219 de Beleidsregels voor en ten
behoeve van parkeren in de blauwe

Als u het niet eens bent met één van deze
besluiten, kunt u een bezwaarschrift indie
nen. Meer informatie over het indienen van
een bezwaarschrift leest u elders op de
pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Een 30 km-zone wordt aangegeven met
de borden A1-30zb en A1-30ze van Bijlage I van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990.

Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
In de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
staan maatregelen over de kinderopvang,
zoals bijvoorbeeld de zorgplicht dat volwassenen tussen elkaar de veilige afstand
aanhouden. De wet vormt daarnaast de
wettelijke basis voor de huidige sluiting en
de noodopvang in de kinderopvang
(momenteel de Buitenschoolse Opvang,
de BSO). Voor het toezicht op de naleving
van deze eisen is de directeur publieke
gezondheid van de GGD (DPG) op
23 februari 2021 door het college van
burgemeester en wethouders aangewezen
als toezichthouder, waarbij het hem ook is
toegestaan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers van de GGD aan te
wijzen om deze toezichthoudende taken
uit te oefenen. De wettelijke basis voor
deze aanwijzing is artikel 1.61 van de Wet
kinderopvang. De aanwijzing als toezichthouder is ook voor het toezicht op de naleving van de regels in de kinderopvang die
staan in hoofdstuk Va (Tijdelijke bepalingen
bestrijding epidemie covid-19) van de
Wet publieke gezondheid, in artikel 58r,
vijfde lid, van die wet. De aanwijzing is op
23 februari 2021 bekendgemaakt aan de
DPG en geldt vanaf dat moment.

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.

waar hoort oud

landbouwplastic?

Grote stukken (landbouw)plastic en
netten veroorzaken storingen in onze
sorteermachines. Deze materialen
mogen daarom ingeleverd worden
bij het afvalbrengstation.
hvcgroep.nl/plastic

