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Bij klachten blijven we thuis en laten ons testen
Den Helder zit, wat betreft coronacijfers, nog steeds in risico
niveau ‘zeer ernstig’. Dat betekent dat in onze gemeente veel
mensen besmet zijn met het coronavirus. De ziekenhuizen in
onze regio plaatsen dagelijks nog steeds coronapatiënten uit
naar andere ziekenhuizen in Nederland.
Versoepelingen
Vanaf 31 maart staan een aantal
versoepelingen gepland. Die gaan
alleen door als de instroom van
coronapatiënten in ziekenhuizen
niet oploopt en het reproductie
getal rond de 1 blijft. Hoe beter we
ons aan de basisregels houden,
hoe minder besmettingen en
ziekenhuisopnames er zijn. En
we daardoor weer meer kunnen.
Hopelijk is iedereen die dat wenst
aan het begin van de zomer minstens een keer gevaccineerd.
Dat is het moment waarop we
eindelijk weer grote stappen
kunnen zetten in de richting van
het normale leven. Dat is mooi en
hoopvol nieuws!
Voor het zover is houden we ons
aan de maatregelen om corona te
beperken. Dat doen we samen.

Dit keer vragen we extra aandacht
voor thuis te blijven als u (milde)
klachten heeft. Laat u testen en blijf
thuis tot de testuitslag er is. Als blijkt
dat u positief getest bent, blijft u
natuurlijk thuis. Zo voorkomt u dat u
andere mensen besmet.
Meeste besmettingen thuis
Uit cijfers van het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat
verreweg de meeste besmettingen
ontstaan in de thuissituatie. Maar

liefst 62% van de besmette personen
noemt dat als de besmettingsbron.
Ook bezoek in de thuissituatie is een
veel gehoorde bron (22,8 %). In
15,6% van de gevallen liep men de
besmettting op in een werksituatie.
Daarom is het belangrijk dat u thuis
blijft als u corona-achtige klachten
heeft. Of als u extra risico loopt op
besmetting. Zo voorkomt u dat het
virus zich ongemerkt verspreidt. Niet
iedereen krijgt klachten. Het kan
twee tot tien dagen duren voordat u
klachten krijgt.
Als u ziek bent, gaat u in (thuis)
isolatie. Dat betekent dat u zoveel
mogelijk afstand houdt van uw huisgenoten en geen bezoek ontvangt.

In de volgende situaties blijft u thuis:
•U
 heeft klachten die passen bij corona of u heeft corona
•U
 w huisgenoot heeft naast milde corona klachten ook koorts of
last van benauwdheid of uw huisgenoot heeft corona.
•U
 bent een 'nauw contact' van iemand met corona
•U
 komt terug uit het buitenland
•U
 heeft een melding gekregen via de app CoronaMelder.

Hulp nodig? Vraag het aan
iemand in uw omgeving.

Hulp vragen
Heeft u boodschappen nodig of
moet de hond uitgelaten worden?
Durf het te vragen aan iemand in uw
omgeving. En lukt dat niet, dan kunt
u bellen met het Rode Kruis via de
landelijke hulplijn (070-4455 888).
Om samen te kijken naar hulp bij u
in de buurt.
U leest meer over in (thuis)isolatie
gaan op www.rijksoverheid.nl.

Zelf cijfers bekijken
Meten is weten en cijfers spreken voor zich. U kunt op verschillende manieren bekijken wat de
cijfers voor Den Helder zijn.
Bijzonder uitgebreid is het dashboard van de GGD. Daarvoor
gaat u naar https://gezondnhn.nl/
dashboard/dashboard/
gemeentecijfers-covid-19.
Hier vult u Den Helder in en dan
kunt u de recente cijfers zien.

Onderhoud wegen start binnenkort
Het onderhouden van de buitenruimte gaat altijd door. Zo zijn er
elk jaar weer andere wegen en
straten aan de beurt die een
nieuwe (asfalt)laag nodig hebben. Welke dat zijn bepalen we
aan de hand van inspecties en
het beschikbare budget. Eind
vorig jaar konden er door het
weer een aantal locaties niet worden afgemaakt. Deze projecten
pakken we nu als eerste op.

Locaties en planning
De aannemer gaat komende week
aan de slag op:
•h
 et Schapendijkje tussen de
Mesdagstraat en Coenraadbot
straat (22 maart – 1 april)
•h
 et fietspad Van Foreestweg aan
de zijde van De Keizerskroon
(28 maart – 1 april)
• r ijbaan Jan Verfailleweg ter
hoogte van de begraafplaats
(29 maart – 1 april).

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.

Soms hinder
De aannemer gaat aan de slag
tussen 7.00 en 16.00 uur.
Vertragingen en hinder zijn niet uitgesloten. Buiten deze tijden om zijn
de wegen/het fietspad open voor
verkeer.
Ter plaatse staan tijdens het
werk omleidingsroutes en voor
aankondigingen. Inwoners die
direct hinder gaan ondervinden,
informeren we vooraf.

Belangrijke
websites en
telefoonnummers

• Het dragen van een mondkapje in openbare gebouwen en publieke

ruimtes is verplicht.
• Er geldt een avondklok: blijf binnen tussen 21.00 ’s avonds en 04.30
’s ochtends. De avondklok wordt verlengd tot 31 maart 04.30 uur.
•B
 ij verkoudheidsklachten: blijf thuis en laat je 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.
•B
 eperk aantal bezoekers in eigen woning tot maximaal 1 gast, 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.
•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.

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)

En dit is nog maar het begin van
de wegen die we dit jaar opknappen.
We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor al het andere asfaltwerk dat in 2021 aan de beurt is.
Wijzigingen in de planning zijn
altijd mogelijk. Kijk daarom
voor alle actuele afsluitingen
en werkzaamheden op
https://www.denhelder.nl/
onderwerpen/verkeer/werk_aan_de_weg

Balies klantcontactcentrum aangepaste
openingsdagen 
In verband met de aangepaste coronamaat
regelen 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: www.denhelder.nl

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

Stadsnieuws
Horecaterras tijdelijk uitbreiden?
Zo vraagt u dat aan

Tijdelijke financiële hulp
voor huishoudens
Is uw inkomen gedaald en kunt u door
de coronamaatregelen uw woonlasten
niet meer betalen? Dan maakt u vanaf
15 maart kans op een tijdelijke uitke
ring: de Tijdelijke Overbrugging Nood
zakelijk Kosten oftewel de TONK.
Wat is de TONK?
De TONK-uitkering is een vorm van
bijzondere bijstand. Het gaat om een
tegemoetkoming in de noodzakelijke
woonlasten, niet om een inkomens
ondersteunende regeling.

Hopelijk kunnen we deze
zomer weer op een heerlijk
terras genieten !

Wij willen horecaondernemers snel een ver
gunning kunnen verlenen voor een tijdelijke
uitbreiding van hun terras, zodra dat van
het kabinet weer mag. Daarom kunnen zij
nu al de vergunning hiervoor aanvragen.
De horecazaken moeten van het kabinet hun
deuren en terrassen voorlopig nog gesloten
houden. Maar vooruitlopend op de versoepelingen kunnen ondernemers alvast wel bij de
gemeente een aanvraag indienen voor een
tijdelijke verruiming van de terrassen. Zodra

het kabinet besluit dat die weer open mogen,
ontvangen zij zo spoedig mogelijk de ver
gunning die zij hiervoor nodig hebben.
Horecaondernemers mogen dan tijdelijk
(vanaf het moment van heropening tot en met
31 oktober van dit jaar) meer tafels en stoelen
buiten zetten. Zo kunnen ze het verlies van
inkomsten door de coronacrisis beperken.
Uiteraard mag dat alleen binnen de landelijke
richtlijnen en moeten ze rekening houden met
de omgeving. Kijk voor meer informatie en de
voorwaarden op www.denhelder.nl

We kijken allemaal uit naar het moment dat we kunnen genieten van een hapje en
drankje op het terras in de zon. Voor het zo ver is, kunnen we nog steeds eten en drinken
afhalen of thuis laten bezorgen. Zo steun je de horeca en kan je toch genieten van de
vertrouwde gerechten van je lievelingsrestaurant of lunchroom. De afgelopen periode
constateerden onze toezichthouders dat het begrip ‘afhalen’ niet voor iedereen even helder is. Het afhalen doe je bij voorkeur alleen, nadat je online of telefonisch hebt besteld.
Hou 1,5 meter afstand van eventuele andere wachtenden en neem je bestelling mee
naar huis om het daar op te eten of te drinken. Het is belangrijk dat iedereen zich aan
deze richtlijnen houdt. Hiermee voorkom je dat een ondernemer in een lastige situatie
terecht komt én houden we de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen!

Voor wie?
De TONK is bedoeld voor huishoudens die,
als gevolg van het coronavirus, kampen met
een onverwachte terugval in hun inkomen.
Waardoor noodzakelijke woonlasten niet
meer betaald worden. Het gaat dan om de
huur of de hypotheekrente en de kosten van
elektriciteit, gas en water. Het maakt hierbij
niet uit of u werknemer in loondienst bent,
ondernemer of een uitkering ontvangt. De
TONK is een aanvullende regeling op de
bestaande bijzondere bijstand. De TONK
vraagt u aan als het totale inkomen (naast
bijvoorbeeld een andere financiële regeling
of uitkering) te weinig is om de woonlasten
te betalen. Denk bijvoorbeeld aan een toeslag van het UWV op de WW-uitkering of
een Tozo-uitkering.
Aanvragen
De TONK is vanaf maandag
15 maart aan te vragen via
https://www.denhelder.nl/Onderwerpen/
Coronavirus/TONK_Tijdelijke_
Ondersteuning_Noodzakelijke_Kosten

Of neem contact op met team Bijzondere
bijstand, bereikbaar op werkdagen van
08.30 - 12.00 uur via telefoonnummer
14 0223. Een e-mail sturen kan ook naar:
bijzonderebijstand@denhelder.nl
Aanvragen kan met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2021. En is tot uiterlijk
1 augustus 2021 mogelijk.
Duur TONK
Een tegemoetkoming wordt voor maximaal
zes maanden toegekend, over de periode
van januari 2021 tot en met juni 2021.
Hoogte TONK
De hoogte van de tegemoetkoming is
afhankelijk van de hoogte van het huidige
inkomen en de hoogte van de woonlasten.
De gemeente berekent de draagkracht uit
het inkomen. Vermogen wordt niet meegerekend voor de toekenning van de TONKuitkering. De TONK-uitkering is geen
lening, dus betaalt u ook niet terug.

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 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 omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• 't Laar (perceel L872, schuin tegenover
Eikenhout 300), kappen zes zwarte
elzen en veertien essen, ontvangen
05-03-2021;
•B
 aljuwstraat 223, aanleggen in-/uitrit
bij woning, ontvangen 05-03-2021;
•P
 rins Clauslaan 35, oprichten woning,
ontvangen 05-03-2021;
•K
 ruiszwin 3726, plaatsen dakkapel
in achterdakvlak woning, ontvangen
08-03-2021;
•J
 ekerstraat 15, kappen conifeer bij
woning, ontvangen 08-03-2021;
•D
 oggersvaart 11, vervangen kap woning,
ontvangen 08-03-2021;
•D
 oggersvaart 9, realiseren bijkeuken
en plaatsen dak op garage bij woning,
ontvangen 08-03-2021;
•N
 ieuweweg 22, oprichten mini camping
en plaatsen vaste sanitaire unit,
ontvangen 04-03-2021;
•R
 unpad 2, aanleggen in-/uitrit,
ontvangen 09-03-2021;
• Beatrixstraat 50B, wijzigen achtergevel
pand, ontvangen 10-03-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:
•V
 iolenstraat 46 en 48, verwijderen
asbesthoudende materialen van
woningen, ontvangen 09-03-2021.
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 aanvragen
voor een omgevingsvergunning met zes
weken verlengd:
•J
 an Cornelisz Rijpstraat 8, plaatsen
dakopbouw op woning met dakkapel in
voor- en achterzijde. Door dit besluit is de
nieuwe uiterste beslisdatum 26 april 2021.
• Gentiaan 6, verduurzamen kap en plaatsen dakkapel in zijgevels woning. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum
5 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 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:
• Burgemeester Ritmeesterweg 22 1
t/m 22 93, oprichten complex kleinschalige opslagruimten en aanleggen
twee in-/uitritten, verzonden
05-03-2021;
• Kastanjehout 7 A t/m 7D, 8A t/m
8D,15A t/m C, 16A t/m 16C, 19A, 19B,
20A, 20B, 21A t/m 21C, 26A, 26B,
27A, 27B, 28A t/m 28C, 29A, 29B,
30A, 30B, 31A, 31B, 47 t/m 51,
oprichten negentien koopwoningen en
twintig beleggerswoningen, verzonden
5 maart 2021;
• Duinbrink 14, plaatsen dakopbouw
op woning, verzonden 10-03-2021;
Lees verder op de volgende pagina

Openbare Kennisgevingen

• ’t Laar (perceel L382, tegenover
Eikenhout 324C), kappen drie essen
en een zwarte els, verzonden
10-03-2021.
Als u het niet eens bent met een
besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover leest u
onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Verleende gedoogbeschikking
Burgemeester en wethouders hebben
– vooruitlopende op de gevraagde
omgevingsvergunning – bij besluit van
11 maart jl. een gedoogbeschikking verleend voor het demonteren en uitvoeren
van sloopwerkzaamheden aan de klapbrug in het kader van de renovatie
van de Zeedoksluis voor de Port of
Den Helder op locatie Nieuwediepkade
(ongenummerd) gedurende week 11 en
12 (15 maart tot en met 28 maart) 2021.
Buiten behandeling gelaten aanvraag
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling
gelaten:
• Spoorstraat 73, legaliseren geplaatste
rookgasafvoer in pand, verzonden
08-03-2021.
Vergunningsvrije aanvraag
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende aanvraag beoordeeld als
vergunningsvrij:
• Kruiszwin 3726, plaatsen dakkapel in
achtergeveldakvlak woning, verzonden
11-03-2021.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u boven
aan de tekst onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Sloopmelding
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende melding sloopvoornemen
Bouwbesluit geaccepteerd:
• Violenstraat 46 en 48, verwijderen
asbesthoudende materialen van
woningen, verzonden 11-03-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

VERKEERSZAKEN
Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat er een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats komt op het
wegdek van de:
• Boterzwin, het tweede meest noord
oostelijke parkeervak voor huisnummers
3303 t/m 3329.
Het eerder genomen besluit van de Boterzwin dat gepubliceerd is op 26 februari
komt hiermee te vervallen. Hierboven is het
nieuwe besluit weergegeven.
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 (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
 .C.E. Geerman, geboren 30-09-1982,
verzonden 12-11-2020;
•A
 .T. Richardson, geboren 11-07-1999,
verzonden 17-11-2020;
•J
 .N.B.I. Mohamed, geboren 29-01-1990,
verzonden 18-11-2020;
•M
 . Ene, geboren 14-07-1977, verzonden
18-11-2020;
• I.C. Nica, geboren 03-07-1986,
verzonden 18-11-2020.
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 parkeren blauwe zone
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende ontheffing voor artikel G onderdeel 3, van de Parkeerverordening 1996
van de gemeente Den Helder verleend:
•Z
 one 6-Kerkgracht, van 1-3-2021
t/m 30-6-2021; voor motorvoertuig
(TG-995-R), verzenddatum 5-3-2021.

Ontheffing RVV 1990
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende ontheffingen voor artikel 87 van
de RVV 1990 verleend:
• toegang strandopgangen Huisduinen;
Duinoord; De Zandloper; Strandslag
Julianadorp, 9-3-2021 voor onbepaalde
tijd voor alle motorvoertuigen van de
Nationale Politie, Landelijke Eenheid
geografische afdeling Noordwest,
verzenddatum 9-3-2021.
• strandopgang De Zandloper (S5), 9-32021 t/m 9-3-2026, motorvoertuigen met
logo van Bidfood, verzenddatum 9-3-2021.
• t oegang strandopgangen Duinoord en
Strandslag Julianadorp, 9-3-2021 t/m
18-4-2022, motorvoertuig (RS-214-H),
verzenddatum 9-3-2021.
Beleidsregel Tijdelijke ondersteuning
noodzakelijke kosten (TONK)
In de vergadering van 9 maart 2021
heeft het college van burgemeester en
wethouders de Beleidsregel Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten
(TONK) vastgesteld. In deze beleidsregel is
tijdelijke financiële ondersteuning geregeld
voor inwoners die als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis
te maken hebben met een inkomensdaling
waardoor zij problemen hebben met het
betalen van hun woonlasten.
De vastgestelde beleidsregel treedt in
werking op de dag na bekendmaking en
werkt terug tot 1 januari 2021. De beleidsregel wordt ook bekend gemaakt op
www.officielebekendmakingen.nl en is
tevens terug te vinden op www.overheid.nl
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Kerkgracht 1.
Door het coronavirus alleen geopend
voor dringende en spoedeisende
zaken op afspraak.
Kijk op www.denhelder.nl/coronavirus
voor de laatste berichten.

