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De gemeente zoekt stembureauleden en stemmentellers!
Woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
Door de coronamaatregelen zijn meer mensen op het stembureau
nodig om de verkiezingen in goede banen te leiden. Iedereen van
18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau.
Vanwege corona kan niet alleen op 17 maart, maar bij een aantal
stemlokalen ook al op maandag 15 en dinsdag 16 maart worden
gestemd. Veiligheid staat immers voorop. Voor een goed verloop
van het stemproces zijn wij dringend op zoek naar stembureau
leden en tellers.

Waarom stembureaulid worden?
Als stembureaulid levert u juist
nu een belangrijke bijdrage aan
de democratie. Samen met de
andere leden van het stembu
reau zorgt u dat de verkiezingen
goed en zo veilig mogelijk
verlopen.
Wat doet een stembureaulid?
Als lid van het stembureau kunt
u verschillende taken uitvoeren.
Om u voor te bereiden op uw
taak is het verplicht een digitale
instructie te volgen, gevolgd
door een digitale toets. Een
goede voorbereiding is immers
het halve werk. Stembureaule
den worden om 07.00 uur ver
wacht op het aangewezen
stembureau en blijven tot het
einde van de telling. Er wordt
tweemaal, in onderling overleg,
een pauze gehouden.
Stembureaulid aan tafel
• U controleert de identiteit van

de kiezer aan de hand van een
identiteitsdocument;
•U
 neemt de stempas in ontvangst
en controleert de echtheid;
•U
 controleert of het stempasnum
mer voorkomt in het register van
ongeldige stempassen;
•U
 deelt een stembiljet en een rood
potlood uit.
Stembureaulid bij de deur en
stembus
•U
 stelt de vraag of kiezers de
gezondheidscheck hebben
gedaan;
•U
 zorgt dat iedereen 1,5 meter
afstand bewaart en een mond
kapje draagt;
•U
 geeft hulp aan kiezers die
daarom vragen;
•U
 ziet er op toe dat de kiezer het
stembiljet in de bus doet.
Teller
U helpt mee met het tellen van
de stemmen. De tellers komen op
17 maart om 21.00 uur in actie als

Let op:
gladde bruggen!
Het gaat weer licht vriezen komende dagen. Vooral het
veilig oversteken van een bruggetje is dan een ware
uitdaging. Bruggen bevriezen sneller dan het wegdek.
Ook omdat er op bruggen niet wordt gestrooid.
Wilt u weten waar precies wordt gestrooid?
Kijk dan op www.denhelder.nl/gladheid

de stembureaus sluiten. Op dat
moment worden de stembussen
geopend en kan het tellen van
de stemmen beginnen. Hoe laat
dat klaar is, hangt af van hoe
veel stemmen zijn uitgebracht.
Ook tellers moeten vooraf
een digitale instructie volgen.
Aanmelden als lid of teller
Bent u op 15, 16 of 17 maart
beschikbaar en lijkt het werken
op een stembureau u leuk?
Meldt u dan aan als stembu
reaulid of teller voor uiterlijk
27 januari 2021 via de button
Tweede Kamerverkiezingen
2021 op www.denhelder.nl.
Download het aanmeldformulier
en mail dit naar verkiezingen@
denhelder.nl of stuur het per
post naar Team Dienstverlening,
Bureau Verkiezingen, Postbus
26, 1780 AA Den Helder.
Als u voldoet aan alle eisen
die de kieswet stelt aan deze
functie, dan ontvangt u bericht
of u bent ingedeeld en in welke
functie.
Let op: de verkiezingsdag kan
door het tellen soms laat eindi
gen, het is een lange dag. Houd
u bij opgave hier wel rekening
mee in verband met vervoer en
gezondheid.
Vergoeding voor medewerkers
stembureau
Als medewerker van het stem
bureau ontvangt u een vergoeding.
• De vergoeding voor een voor
zitter van een stembureau is
€ 325,-;
• Voor een stembureaulid € 275,-;
• Voor een plaatsvervangend
stembureaulid 175,-;
• Voor een teller € 55,-.
De vergoeding moet u opgeven bij
uw aangifte inkomstenbelasting.
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Lockdown coronavirus
met drie weken verlengd

Afgelopen dinsdag 12 januari is de harde lockdown verlengd tot
en met 9 februari. De strenge maatregelen die op 15 december
ingingen, blijven dus gelden.
De cijfers van besmettingen en opnames in ziekenhuizen dalen niet
snel genoeg. Daarnaast maakt men zich zorgen over de Britse variant
van het virus. Alle Nederlanders moeten zich houden aan de regels om
zo de contacten tot een minimum te beperken. Zo houden we de zorg
toegankelijk voor iedereen.

Overzicht van de regels in de lockdown:
Thuis
• Blijf thuis; ga alleen naar buiten voor boodschappen, om een frisse
neus te halen of om de hond uit te laten.
• Ontvang thuis alleen gasten als dat noodzakelijk is; maximaal
2 personen van 13 jaar of ouder.
• Werk thuis; tenzij dit echt niet kan.
Buiten
• Ga alleen naar buiten met leden van eigen huishouden of met een
groepje van maximaal 2 mensen.
Winkels en horeca
• Niet noodzakelijke winkels blijven gesloten.
• Winkels voor eerste levensbehoeften blijven open: onder andere
supermarkten, drogisterijen, apotheken en tankstations.
• Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen
open blijven.
• Restaurants en cafés blijven dicht.
• Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice zijn gesloten.
Contactberoepen
• Niet-medische contactberoepen blijven gesloten; denk aan kappers,
schoonheidsspecialisten enz.
• Medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten en tandartsen
mogen wel doorwerken.
Scholen en opvang
• Alle scholen zijn dicht. Alleen onderwijs op afstand is mogelijk.
Uitzonderingen gelden onder meer voor praktijkonderwijs, lessen
voor examenleerlingen en het begeleiden van kwetsbare leerlingen.
• Kinderopvang is dicht. Behalve voor kinderen van ouders met vitale
beroepen.
Cultuur en sport
• Bibliotheken (afhalen wel toegestaan), zwembaden (buitenbad
Aquacentrum Heersdiep open o.b.v. reservering), musea, dieren
tuinen, theaters en pretparken blijven gesloten.
• Binnensportlocaties zijn gesloten.
• Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten.
Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen
wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
Reizen
• Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
• Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen
buitenlandse reizen tot en met maart.
Wij vragen u: houd u aan deze adviezen! Niemand zit te wachten op
een derde golf van dit virus. Alleen samen krijgen we corona onder
controle. Op 2 februari horen we welke maatregelen na 9 februari
nog nodig zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

En vergeet niet: ook de basisregels gelden nog steeds. Kijk voor een uit
gebreider overzicht en alle regels op www.rijksoverheid.nl/coronavirus
Vragen? Bel naar 0800 – 1351 (bereikbaar van 8:00 uur tot 20:00 uur,
van maandag tot en met vrijdag).
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Stichting Buurtgezinnen zoekt gezinnen
Herkent u dat? Soms zit alles
tegen en stapelen de proble
men zich binnen een gezin op.
Ouders kunnen met heel veel
moeite alle ballen in de lucht
houden. Ze hebben weinig puf
over voor de opvoeding, waar
door de kinderen soms te
weinig aandacht krijgen.
Wat doet Buurtgezinnen
Stichting Buurtgezinnen is er
voor alle gezinnen, die om wat
voor reden dan ook, behoefte
hebben aan wat ondersteuning
bij de opvoeding. Buurtgezinnen
wil voorkomen dat de problemen
in een gezin verergeren en
eraan bijdragen dat kinderen fijn
kunnen opgroeien in hun eigen
gezin. Ouders kunnen weer even
op adem komen en kinderen
kunnen zich positief blijven ont
wikkelen. Bijvoorbeeld doordat
ze een rustige huiswerkplek
aangeboden krijgen of af en toe
een weekend uit logeren gaan.
Zo werkt Buurtgezinnen
Als u zich aanmeldt omdat u wel
wat steun kunt gebruiken, gaat
de coördinator van Buurtgezin
nen met u in gesprek en worden
de volgende vragen besproken:
•	Aan wat voor soort onder
steuning heeft u behoefte?

Met de hulp van het steungezin
loopt het nu soepel
Abel is weduwnaar en heeft drie
kinderen, twee jongens van
veertien en een dochter, Kirsten
van acht. Zijn vrouw is drie jaar
geleden overleden. Het laatste
jaar van haar ziekte was extra
zwaar omdat Abel een burn-out
kreeg. De zorg voor zijn vrouw
en hun dochter Kirsten die het
syndroom van Down heeft werd
hem te veel. Nu brengt een busje
Kirsten om de twee weken op
dinsdag van school naar een
steungezin.

•	Wat vindt u belangrijk in de
opvoeding?
•	Wat verwacht u van een steun
gezin?
•	Wat kunt u zelf doen voor het
steungezin of de buurt?
Vervolgens gaat de coördinator op
zoek naar een geschikt steungezin
in de buurt. Over de invulling van
die steun maakt u samen met het
steungezin afspraken.

Aanmelden
Kan uw gezin wel wat ondersteu
ning gebruiken of wilt u juist steun
gezin zijn? Neem dan contact op
met de coördinator van Buurtgezin
nen Den Helder, Corinne VeldmanLouter. U kunt haar mobiel bereiken
via 06 480 76 299 of via e-mail:
corinne@buurtgezinnen.nl.
Voor meer informatie kijk op
www.buurtgezinnen.nl of check de
Facebook-pagina ‘Buurtgezinnen
in Den Helder’.

Dat steungezin is het gezin van
Betty. Ze is getrouwd met Karel
en ze hebben samen vier doch
ters waaronder dochter Anette
van elf. Kirsten speelt graag met
Anette en eet die dag mee.
Daarna brengt Betty haar weer
naar huis. “Ik moest er echt even
over nadenken of ik Buurt
gezinnen een goed idee vond,
maar ik kon ook ontzettend goed
hulp gebruiken,” legt Abel uit.
“Kirsten is een makkelijk kind,”
gaat haar vader verder. “Ze is
alleen soms wat moeilijk te

verstaan, dus dat is even
wennen in een ander gezin.
Ik ben vrij beschermend naar
haar, omdat ze watervlug is
en niet veel gevaren ziet.”
“Kirsten komt altijd enthousiast
thuis van Betty. Ze is gek op
dieren, vooral op de hond
Lizzy. Het is echt niet niks hoor
om je dochter aan iemand
anders toe te vertrouwen, maar
ik merk dat Betty goed op haar
let. Kirsten is ook gegroeid.
Haar wereld is een stukje
groter geworden. Na het over
lijden van mijn vrouw dacht ik:
hoe moet dat allemaal? Veertig
uur of meer werken, de zorg
voor drie kinderen en de
speciale zorg daarbij voor
Kirsten. Maar nu loopt alles
eigenlijk best soepel.”

“Ik kon de hulp van
Buurtgezinnen
ontzettend goed
gebruiken”

Helders Steunfonds helpt uw culturele vereniging
Het culturele leven is een belang
rijk onderdeel in het leven van
veel inwoners. Er zijn ruim vijftig
culturele verenigingen in Den
Helder en Julianadorp. Zij bieden
inwoners ontspanning, plezier
en de mogelijkheid om nieuwe
dingen te creëren. Veel culturele
verenigingen hebben moeite om
de coronacrisis door te komen.
Bijvoorbeeld door verlies aan
inkomsten of omdat extra kosten
gemaakt moeten worden.
Daarom steunen we deze organi
saties met een financiële bij
drage uit het Helders steunfonds.

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.
• 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.
• Houd buiten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
•	Beperk aantal bezoekers in eigen woning tot maximaal 2 gasten,
slechts een keer per dag.
Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
•	Bezoekers thuis houden 1,5 meter afstand, zowel binnen,
in de tuin als op het balkon.
• Buitenshuis geldt: vermijd drukte.
•	Een groep buiten bestaat uit leden eigen huishouden of
maximaal 2 personen.
• Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
• Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan.
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na 1x gebruik weg.
• Schud geen handen.

Over het Helders steunfonds
Het Helders steunfonds is bedoeld
om de leefbaarheid en ontwikkeling
van de stad zo veel mogelijk in
stand te houden. Voor dit fonds is
twee miljoen euro beschikbaar
gesteld. Onder meer de detail
handel en horeca, onderwijs,
kinderopvang en professionele
culturele organisaties hebben al
geld ontvangen.
Tot 1000 euro subsidie mogelijk
Culturele verenigingen kunnen
maximaal duizend euro ontvangen.
Het gaat bijvoorbeeld om gemiste

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)

inkomsten doordat optredens niet
door zijn gegaan. Maar ook om
vaste (huur) lasten die doorbetaald
moeten worden en extra uitgaven
die er zijn vanwege de coronamaat
regelen. Er zijn al een aantal aan
meldingen ontvangen en de eerste
betalingen zijn inmiddels gedaan.
Wethouder financiën Kees Visser:
‘We zijn ons bewust van de nood
waar veel culturele verenigingen
in zitten door de coronacrisis. We
willen hen financiële ondersteuning
bieden met een bijdrage uit het
steunfonds. Zo proberen we het

culturele verenigingsleven zoveel
mogelijk in stand te houden. Ze
zijn immers voor veel inwoners
een bron van plezier en creativi
teit.’
Ook een financiële vergoeding
aanvragen?
Wilt u weten of uw vereniging
voor subsidie in aanmerking
komt? Kijk op www.denhelder.nl/
steunfonds. Culturele vereni
gingen kunnen tot en met
31 januari 2021 een aanvraag
voor subsidie doen.

Balies klantcontactcentrum aangepaste
openingsdagen 
In verband met de aangepaste coronamaatrege
len 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
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
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 Participa
tie. Voor een gesprek met een consulent of professio
nal 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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Meer weten over
coronavaccinatie?
Iedereen verlangt naar
een leven zonder coronaregels.

Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks
is goedgekeurd op tienduizenden mensen is
getest. Zo weten we dat het veilig is en ons

Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.

goed beschermt tegen het virus. Een inenting

Als we ons laten vaccineren, kan corona

beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie,

niet meer zomaar om zich heen grijpen

vrienden en de kwetsbare mensen om je heen.

en krijgen we stapje voor stapje meer
vrijheid terug.

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.
Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl
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Record aantal kerstbomen verzameld:
5.282 op de teller!
Zaterdag 9 januari 2021 zijn
tijdens de kerstbomenactie
‘Sleep je groen’ maar liefst
5.282 kerstbomen ingeleverd.
Dat zijn er ruim 2.000 meer
dan vorig jaar.
In kilo’s klinkt het nog meer:
38.120 kilo kerstboom gaat er
straks de bio-vergasser in.
Wat een prachtig resultaat!
Er moeten heel wat achter- en
voortuinen hebben vol gelegen
met dit gesleepte groen.
Kinderen sleepten de bomen
afgelopen zaterdag naar de
inzamellocaties met touwen, of
vastgebonden aan de fiets of
zelfs aan skelters. Soms was er
ook hulp van ouders die over
een aanhanger beschikten.
Net als vorig jaar zijn in Juliana
dorp de meeste bomen ingele

Bescherming bijzondere bomen
Den Helder bomenstad? Ja zeker! En een aantal van deze bomen
zijn zelfs zo oud of bijzonder dat ze het waard zijn om extra te
beschermen. Ze komen op de lijst van monumentale, koningsen herdenkingsbomen.

Foto:
Raymond den Haan

verd: 1.542 bomen! Dat scheelde
niet veel met Den Helder Centrum
West, daar zamelden de kinderen
1.538 bomen in. De Schooten heeft
dit jaar 1.020 bomen opgeleverd en
Nieuw Den Helder/Huisduinen in
totaal 782 bomen. Den Helder

Dit zijn de inzamelkampioenen
van dit jaar:
• Julianadorp: Wessel en Giel Korevaar en Cas van de Bos met
166 bomen.
• Den Helder Centrum West: Leon, Sten en Sinn Brasser met
302 bomen.
• De Schooten: Steyn Kamstra en Levi van Kesteren met 403 bomen.
• Nieuw-Den Helder/Huisduinen: Mirre van Halen met 220 bomen.
• Den Helder Centrum Oost: Roy Boogaard met 57 bomen.

Centrum Oost sluit de rij met
400 ingezamelde kerstbomen.
Aan alle slepers: super bedankt,
jullie hebben enorm je best gedaan
met een fantastisch resultaat!
De bomen gaan we versnipperen.
Daarna worden ze in een bio-ver
gasser omgezet in groene energie.
Inzamelkampioenen
Dit jaar zijn voor het eerst geen
lootjes uitgereikt en leverde een
boom 50 eurocent op. Ook eren
we in elke wijk nu een inzamel
kampioen. Voor deze kampioenen
hebben we nog een leuke prijs in
petto. Die reikt wethouder Peter de
Vrij binnenkort persoonlijk uit bij de
kampioenen thuis.

Voor bomen is een plek als Den
Helder (met aan drie kanten zee)
niet de beste plek om te groeien.
Toch hebben we hier meer dan
21.000 bomen staan. En dat is
best een redelijk aantal voor een
gemeente met onze oppervlakte.
Een aantal van deze Helderse
bomen krijgt nu een beschermde
status. Het college van burg
meester en wethouders heeft de
lijst al vastgesteld. Binnenkort
beslist de gemeenteraad over de
juridische bescherming van de
bomen.
Monumentale én speciale
bomen
In onze gemeente staan zo’n
twintig monumentale bomen.
Deze bomen zijn ouder dan
zestig jaar. Ze hebben bijna
allemaal een beeldbepalende
functie in de stad. Daarnaast kan
het ook zijn dat ze zeldzaam zijn
in de omgeving van Den Helder
of zelfs Noord-Holland.
Naast monumentale bomen zijn
er ook bomen geplant ter ere
van speciale gelegenheden

binnen het Koninklijk Huis.
Hiervan staan er vijf binnen
onze gemeentegrenzen.
Ook zijn er drie herdenkings
bomen. Twee staan bij het
vliegermonument ter herdenking
van twee piloten die zijn neer
gestort in 1943. Verder is in 2009
een Amerikaanse eik geplant ter
ere van het 100-jarig bestaan
van Julianadorp.
Bordje bij de bomen
Bij alle bomen komt een bordje
met informatie over de boom.
Mocht u nog meer informatie
willen, dan kunt u terecht op
de website van de gemeente
www.denhelder.nl/bomen

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 Stads
nieuwspagina 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 infor
matie en diensten van overheden kunt vinden.

De publicaties in deze openbare
bekendmaking zijn wettelijk voorge
schreven of vloeien voort uit gemeen
telijk beleid.
Ter inzage
Check www.denhelder.nl/coronavirus
voor de meest recente berichtgeving en
openingstijden. Balies klantcontactcen
trum alleen open voor spoed.
Zienswijze
Bent u het niet eens met de ontwerpbe
sluiten 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 wethou
ders 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 aan
vrager 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 burge
meester 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 waar
tegen u bezwaar maakt;
• de reden waarom u bezwaar maakt;
• de datum en uw handtekening.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:

• Doorzwin 2638, wijzigen gevel woning,
ontvangen 30-12-2020;
• Doorzwin 2241, plaatsen schuine
trottoirbanden bij woning, ontvangen
30-12-2020;

•S
 poorstraat 73, legaliseren geplaatste
rookgasafvoer in pand, ontvangen
25-11-2020;
•P
 arallelweg 15, vervangen bestaande
reclame aan pand, ontvangen
04-01-2021;
•P
 ieter van de Deurelaan 14,
plaatsen luifel aan voorzijde woning,
ontvangen 05-01-2021;
•M
 iddenweg 159F, vernieuwen
voegwerk torenschacht monumentale
watertoren en uitvoeren gevel
renovatiewerkzaamheden, ontvangen
06-01-2021.

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week de volgende omgevings
vergunning verleend:
•M
 arsdiepstraat 367, wijzigen bestem
ming pand van detailhandel naar horeca
t.b.v. Sri Lankaans restaurant en wijzigen
bestaande reclame, verzonden
06-01-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende meldingen
sloopvoornemen Bouwbesluit
ontvangen:
•H
 eiligharn 308, verwijderen asbest
houdende materialen uit woning,
ontvangen 04-01-2021;
•B
 assingracht 112, verwijderen asbest
houdende materialen van berging bij
woning, ontvangen 04-01-2021.

Aangevraagde omgevingsvergunning,
onderdeel milieu
Het college van burgemeester en wethou
ders heeft de volgende aanvraag voor een
omgevingsvergunning ontvangen:
•S
 cheepmakersweg 29, Total E&P
Nederland BV, plaatsen van mobiele
opslagtank voor het opslaan van maxi
maal 22 m3 aan Diethyleenglycol;
ontvangen 05-11-2020.

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.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u
geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dat is pas mogelijk zodra er op de
aanvraag een besluit genomen is. Dit
besluit wordt bekendgemaakt op de voor
de gemeente Den Helder gebruikelijke
wijze. In deze bekendmaking wordt aangegeven welk rechtsmiddel daartegen
open staat.

Voor meer informatie over de
ingekomen aanvragen, kunt u contact
opnemen met het Klantcontactcentrum,
telefoon 14 0223.
Rectificatie
In de openbare kennisgevingen van
24 december is er bij de binnengeko
men aanvragen een fout gemaakt. Het
adres Binnenhaven 104, herbouwen
twee woningen met kantoorruimte en
bergingen is verkeerd neergezet en
moet zijn Binnenhaven 4.

Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Informatie
Wilt u meer informatie of de aanvraag
inzien? Dan kunt u contact opnemen met
de afdeling Regulering Leefomgeving van
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord,
Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer:
088-1021300, o.v.v. zaaknummer
OD.327136.

Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende meldingen sloopvoor
nemen Bouwbesluit geaccepteerd:
• Dollardlaan 148, verwijderen asbest
houdende materialen uit woning,
verzonden 04-01-2021;
• Meeuwenstraat 2, verwijderen asbest
houdende materialen uit gashok in
pand, verzonden 04-01-2021;
• Gerrit Pietersz Blankmanstraat 216,
verwijderen asbesthoudende materia
len uit woning, verzonden 04-01-2021;
• Schout en Schepenenstraat 68,
verwijderen asbesthoudende
materialen uit woning, verzonden
04-01-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

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.

