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Kleine aanpassingen coronamaatregelen vanaf 16 maart

Jan de Boer is sinds vorige week onze
nieuwe burgemeester. Het is jammer dat
een persoonlijke kennismaking er vanwege
de omstandigheden voor de meesten van u
er voorlopig niet in zit.

Het hoge aantal coronabesmettingen geeft helaas nog geen ruimte
voor grote versoepelingen van de maatregelen. De lockdown geldt
voorlopig nog tot en met 30 maart.
Vanaf 16 maart zijn de kleine aanpassingen als volgt:
• Meer mensen kunnen tegelijkertijd op afspraak winkelen:
één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlak.
• Zwemlessen voor kinderen tot en met 12 jaar in binnenzwembaden
worden weer toegestaan.
• Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen met vier personen
buiten sporten (in plaats van twee).
• Verpleeghuisbewoners mogen, vanaf dinsdag 9 maart, niet één,
maar twee bezoekers per dag ontvangen, maar wel alleen onder
bepaalde voorwaarden.
• De avondklok blijft gelden tot 31 maart 04.30 uur

Gelukkig heeft u direct na zijn installatie al wel
kort met hem kunnen kennismaken. In een
rechtstreeks uitgezonden vraaggesprek met
vijf inwoners (*) vertelde hij hoe hij aankijkt
tegen een aantal zaken. Om een nog beter
beeld van hem te krijgen hebben we een kort
filmportret van hem gemaakt.
Bij de beelden uit Buren (de vorige ‘standplaats’ van onze burgemeester) en Den Helder
geeft Yanaika Zomer op geheel eigen wijze
commentaar. Yanaika is naast journaliste ook
onze nieuwe stadsdichter. Daarnaast laten
ook een paar inwoners van Buren weten wat
zij van hun voormalige burgemeester vinden.
U kunt het filmportret bekijken via
https://vimeo.com/520099869/19dd7789b2
of via de sociale media kanalen.

En vergeet niet: ook de basisregels gelden nog steeds.
Kijk voor een uitgebreider overzicht en alle regels op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
Vragen? Bel naar 0800 – 1351 (bereikbaar van 8:00 uur tot
20:00 uur, op maandag tot en met vrijdag).
Vanaf 31 maart zijn er misschien wat versoepelingen mogelijk.
Maar dat kan alleen als het aantal bezette intensive care-bedden
stabiel blijft en het reproductiegetal rond de 1 blijft. Op 23 maart is
de volgende persconferentie.

(*) uitzending gemist? U kunt die terugkijken
via: https://player.vimeo.com/video/516117392

Laat u testen, óók bij milde klachten
Volgens gedragsdeskundige
Marijn Stok van het RIVM
kunnen we met elkaar veel
besmettingen voorkomen. Door
ervoor te zorgen dat mensen
zich beter aan de basisregel
‘testen bij klachten’ houden.
Het is nodig dat mensen zich
sneller en vaker laten testen.
Ook bij milde klachten. Uit
gedragsonderzoek van het
RIVM blijkt dat 63% van de
mensen de volgende redenen

noemen om zich niet te laten
testen: ‘ze hebben heel milde
klachten’ of ‘de klachten voelen
voor hen niet als corona’.
Waarom is snel testen
belangrijk
U bent ook al aan het begin, bij
milde klachten, (zeer) besmettelijk. Laat u dus ook meteen testen
en blijf thuis tot u de uitslag hebt.
‘Even aanzien’ of ‘even afwachten’
is bij corona niet de juiste aanpak.

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.

Testen helpt voorkomen
besmettingen
Direct testen en thuis blijven helpt
om te voorkomen dat u het virus
doorgeeft aan familie, vrienden of
collega’s. U kunt door u snel te laten
testen en thuis te blijven heel veel
besmettingen voorkomen.
Als u toch iemand besmet
Uit onderzoek blijkt dat 90% van de
mensen het heel erg vindt als zij
iemand anders: (familie, vrienden,

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)

collega’s of klanten) besmetten.
Daarom is het nodig om thuis te
blijven totdat u de uitslag van de
coronatest hebt.
Testlocatie Den Helder
Een test is snel en gemakkelijk aan
te vragen via het landelijke nummer
0800-1202 (tussen 08.00-20.00
uur). Of online via coronatest.nl.
Houd uw DigiD wel bij de hand.
De testlocatie bevindt zich aan de
Handelskade 10 in Den Helder.

Testen is niet altijd prettig,
maar wel nodig!

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 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 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
Zie elders op deze pagina de aangepaste
openingstijden i.v.m. Tweede Kamerverkiezingen

Stadsnieuws
Gewijzigde openingstijden Stadhuis Kerkgracht
Woensdag 17 maart zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. Daarom zijn het
Klantcontactencentrum en de publieksbalies 17 woensdag maart de hele dag
en donderdag 18 maart tot 12.30 uur
gesloten.
De receptiebalie is 17 maart wel open,
maar alleen voor het afgeven van briefstemmen en andere zaken die met de
verkiezingen te maken hebben. Dat kan
van 07.30 tot 21.00 uur. Het is dan niet
mogelijk om uw aangevraagde paspoort, rijbewijs of identiteitskaart op te
halen.
De balie voor het sociaal domein is
gesloten op woensdag 17 maart en
donderdagochtend 18 maart.

Stadsdichter Yanaika Zomer droeg
dit gedicht voor tijdens de installatie
van burgemeester Jan de Boer

Een wandelaar
Een wandelaar met voetbal in de benen en
ideeën in De Kop.
Verlaat het gras van Buren,
waar het heus niet groener, niet beter,
maar anders is.
‘Fruitbomen, bloesem, bos’
voor ‘bollenvelden, tulpen, strand’.
Het Gelderse voor het Helderse.
De Linge voor de Noordzee.
Rivierenland voor zeestad.
‘t Goede Buren, verre vrienden.
Het maakt niet uit.
Nederland is niet groot
en Wanderlust brengt je altijd verder dan
je was.
Een wandelaar staat bij de dingen stil door
altijd maar te lopen.
De burgervader moed, door het hoofd te legen
langs struin- en klompenpaden.
Achter zich een wandelwerk van
200 kilometer lang,
voor iedereen die na hem komt. Dat laat hij
achter.
Vóór hem nieuwe wegen, nieuwe routes,
gebaande paden en onontgonnen gebied.
Stiekem loopt hij daar het liefst.
Verharde wegen zijn soms nodig,
maar kansen laten zich vinden in een zachte
berm.
Zo rolt hij.
Als een zwerfkei langs een wandelpad
tot de klei zand wordt
en zand de zee.
Het ene uitzicht voor het andere,
er is altijd iets moois dat voor je ligt.
‘Fruitbomen, bloesem, bos’
voor ‘bollenvelden, tulpen, strand’.
Het Gelderse voor het Helderse.
De Linge voor de Noordzee.
Rivierenland voor een zeestad
met zeestadse vragen en zeestadse fratsen,
waar hij de volgende stap, de lopende zaken,
de voeten in de aarde zet.
Hij is een wandelaar,
een wandelaar met voetbal in de benen en
ideeën in De Kop.
Daar wil hij thuis zijn.
Twee benen in de maatschappij
en de noppen in het gras.

Lekker naar buiten: speelplekken genoeg!
Wist u dat er in Den Helder en Julianadorp meer dan 100 speelplekken te
vinden zijn? Nu het lastig is om ergens
heen te gaan, is het extra leuk om
nieuwe speelplekken te ontdekken.
En in onze gemeente hebben we er een
hoop.
Waar die dan allemaal zijn? Kijk op
www.buitenspeelkaart.nl Daar is het
makkelijk opzoeken welke speelplekken
er allemaal zijn. Misschien is er wel een
nieuwe speelplek in de buurt, die nog
onbekend was. Of is er een vlakbij vriendjes, bij opa en oma of op een plek waar
jullie nog nooit zijn geweest. Ga samen
op avontuur en ontdek de leukste speelplekken van Den Helder.
Hoe werkt het
De Buitenspeelkaart werkt eenvoudig.
Zoek op woonplaats, klikt op de S-button
en alle speel- en sportplekken staan aangegeven op de kaart. Klik op de speel/
sportplek en er verschijnt een foto.

Lekker naar buiten
Buitenspelen en bewegen is belangrijk
om gelukkig en gezond te blijven! Is het
op de ene speelplek te druk? Kijk dan op
www.buitenspeelkaart.nl en zoek een
andere plek. Ook leuk: organiseer een
speelplekkenspeurtocht!

Rookvrij
We willen graag dat kinderen in een
schone en veilige omgeving kunnen spelen. De gemeente stimuleert dan ook rookvrije speelplekken. Op een aantal grote
speelplekken komen borden om aan te
geven dat deze plekken rookvrij zijn.

Vergoeding huurlasten voor sportclubs
Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kunnen veel sportverenigingen
tijdelijk hun activiteiten niet uitvoeren. Maar de kosten voor bijvoorbeeld de huur lopen
wel door. Amateursportverenigingen kunnen om die reden, net als vorig voorjaar, een
vergoeding aanvragen ter compensatie van de huurlasten.

Het gaat dan om verenigingen die een sportaccommodatie (zoals gymzaal of sportveld)
van de gemeente huren. Zij kunnen, conform
de landelijke regeling, de betaalde huur
terugkrijgen over de maanden oktober,
november en december 2020. Dat kan via
het aanvraagformulier op onze website:
www.denhelder.nl/huur. Daar staat ook aan
welke voorwaarden een aanvraag moet
voldoen. Aanvragen kan tot 15 april 2021.
De aanvragen worden afgehandeld via het
Helders steunfonds.
Wethouder financiën Kees Visser: “Met
deze vergoeding ondersteunen we sport
verenigingen die belangrijk zijn voor de inwoners van Den Helder. En bieden we ze de
kans om deze coronacrisis door te komen.”
Voorwaarden
Om voor vergoeding van de huurlasten in
aanmerking te komen, dient de sport

vereniging aan een aantal voorwaarden te
voldoen. Het moet onder andere gaan om
een amateursportvereniging die aangesloten
is bij het NOC*NSF. Overige voorwaarden
staan vermeld op www.denhelder.nl/huur.
Tegemoetkomingen andere sport
verenigingen
Amateursportverenigingen die huren van een
andere eigenaar dan de gemeente kunnen
hun verhuurder wijzen op de rijksregeling
‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’. Zie ook https://www.dus-i.nl/
subsidies/tegemoetkoming-verhuurderssportaccommodaties-covid-19.
Sportverenigingen met een eigen accommodatie of commerciële sportaanbieders kunnen een aanvraag Tegemoetkoming vaste
lasten aanvragen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financieleregelingen/overzicht-financiele-regelingen/tvl.

Over het steunfonds
De gemeente Den Helder heeft in verband
met de coronacrisis een Helders steunfonds
ingesteld en dat gevuld met een bedrag van
€ 2 miljoen. Via het steunfonds geeft de
gemeente geld aan organisaties en voor
zieningen, die voor Den Helder belangrijk
zijn, maar door corona in financiële problemen zijn gekomen. Het steunfonds dient als
laatste vangnet. Dus als geen andere voorzieningen of mogelijkheden beschikbaar zijn.

Speeltoestellen Stadspark
aan vernieuwing toe
De speeltoestellen in het Stadspark langs de Polderweg zijn te gevaarlijk voor
spelende kinderen. Er mankeert veel aan. We kunnen ze niet meer repareren.
Daarom zijn ze afgelopen week weggehaald.
Over een tijdje komen er nieuwe speeltoestellen voor terug. Zo komt er weer een
schommel en een klimtoestel. En als extraatje zetten we straks ook een duikelrek neer.
Voorlopig kunnen kinderen helaas niet op deze plek spelen. We hopen dat de leverancier
snel de nieuwe speeltoestellen kan plaatsen. Dan is er weer voor jarenlang spelplezier op
een fijne speelplaats.

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.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevings
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Middenvliet 27D, plaatsen dakopbouw
op woning, ontvangen 25-02-2021;
• Langs de Landbouwstraat (perceel
L571 / L380), aanleggen nieuwe waterweg met diverse oevers, talud en
beschoeiing, ontvangen 24-02-2021;
• In het openbaar groen langs de Kortevliet ter hoogte van 18, 18A, 18B, 20,
schuin tegenover 34H, ter hoogte van
34I, 34J, 34K, 36 en tussen 40 en 42,
kappen tweeëntwintig essen,
ontvangen 24-02-2021;
• Bremstraat 1, uitbreiden schuur bij
woning, ontvangen 25-02-2021;
• Schoolweg 20, intern verbouwen
pand, ontvangen 01-03-2021;
• Boterzwin 2207, vergroten woning
aan achterzijde, ontvangen
01-03-2021;
• Kruiszwin 5503, plaatsen dakraam in
dak woning, ontvangen 01-03-2021;
• Spoorstraat 57, realiseren woning op
begane grond van pand, ontvangen
02-03-2021;
• Van Hogendorpstraat 42, wijzigen
gevel woning, ontvangen 02-03-2021;
• Nieuwstraat 60, plaatsen dakopbouw
met dakkapel aan voor- en achterzijde
op de woning, ontvangen 02-03-2021;
• 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, Keizersgracht 42 t/m 54, 56, 63 t/m 77,
79 t/m 87A, 89 t/m 89D, 92 en 94,
aanbrengen bestrating nabij nieuwe
beschoeiing, ontvangen 02-03-2021;
• Kruiszwin 5318, vervangen bestaande
luifel en vergroten kozijn voorgevel
woning, ontvangen 02-03-2021;
• Perceel H4882 ter hoogte van
Galjoenstraat 49, plaatsen schutting
bij woning, ontvangen 02-03-2021;
• Ter hoogte van Soestdijk 11 en 14
(perceel L571 / L457), aanleggen
kabels, leidingen en riolering, ontvangen 02-03-2021;
• Balgzandpolder gelegen aan de
Oostoeverweg (perceel I297), tijdelijk
aanleggen van een kunstmatig broedeiland in het natuurgebied, ontvangen
03-03-2021;
• Doorzwin 2514, plaatsen dakkapel in
achtergeveldakvlak woning, ontvangen
03-03-2021;

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.

Vergunningsvrije aanvraag
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende aanvraag beoordeeld als
vergunningsvrij:
• Bremstraat 1, uitbreiden schuur bij
woning, verzonden 01-03-2021.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u
onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende meldingen sloopvoor
nemen Bouwbesluit geaccepteerd:
•P
 arkstraat 14, verwijderen asbest
houdende materialen uit woning,
verzonden 03-03-2021;
•B
 eatrixstraat 3A t/m H, 3J t/m L en
3M, Beatrixstraat 5A t/m 5H, 5J en
5K, verwijderen asbesthoudende
materialen en gedeeltelijk slopen
woningen m.b.t. de woningen 3A, 3B,
3C, 3D, 3L, 3M, 5B, 5E, 5F,en 5K,
verzonden 01-03-2021;
•B
 assingracht 119, verwijderen asbesthoudende materialen van schuur bij
woning, verzonden 03-03-2021;
•B
 iesbosstraat 31, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, verzonden 03-03-2021;
•B
 assingracht 113, verwijderen
geschroefde asbesthoudende platen
met hechtgebonden vezels van
dak garage bij woning, verzonden
03-03-2021.

• kruising Havenweg met Het Nieuwe
Diep, graven proefsleuven op acht verschillende locaties t.b.v. vervangen
bestaande verkeerslichteninstallatie, ontvangen 04-03-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:
• Parkstraat 14, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen
24-02-2021;
• Beatrixstraat 3A t/m H, 3J t/m L en 3M,
Beatrixstraat 5A t/m 5H, 5J en 5K, verwijderen asbesthoudende materialen en
gedeeltelijk slopen woningen, ontvangen
24-02-2021;
• Bassingracht 119, verwijderen asbesthoudende materialen van schuur bij
woning, ontvangen 25-02-2021;
• Biesbosstraat 31, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 01-03-2021;
• Bassingracht 113, verwijderen
geschroefde asbesthoudende platen met
hechtgebonden vezels van dak garage bij
woning, ontvangen 27-02-2021.

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat er een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats komt op
het wegdek van de:
•L
 andbouwstraat, aan de zuidzijde
van het binnenterrein van Buitenveld,
het 2e vak vanaf de ingang.

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.

VERKEERSZAKEN

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,
dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie hierover leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.

DIVERSEN
Verleende drank- en horecavergunning
De burgemeester heeft de volgende
drank- en horecavergunning verleend:
• Het Nieuwe Diep 27C, 2-3-2021

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:
• Jacob van Heemskerckstraat 56, plaatsen dakopbouw op woning, verzonden
03-03-2021;
• Langevliet 11, oprichten bedrijfshal op
terrein, verzonden 26-02-2021;
• Meester J. de Vriesstraat 1, verplaatsen
bestaande in-/uitrit bij woning, verzonden
02-03-2021;
• Energieweg 9, wijzigen gevel en splitsen
pand, verzonden 01-03-2021;
• Pieter van der Deurelaan 14, plaatsen
luifel aan voorzijde woning, verzonden
05-03-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit
dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie over het indienen van
een bezwaarschrift leest u elders op de
pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

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

Verleende standplaatsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende standplaatsvergunningen
verleend:
• v erkoop etenswaren, parkeerterrein
Winkelcentrum “De Riepel” op alle
woensdagen van 07:00-18:00 uur,
donderdagen van 07:00-18:00 uur, vrijdagen van 07:00-18:00 uur, zaterdagen van 07:00-17:00 uur in 2021 en
2022, verzenddatum 3-3-2021
• v erkoop etenswaren, plein nabij de
ingang van het Winkelcentrum

Ingetrokken aanvragen
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:
• Malzwin 2212, plaatsen dakkapel op dak
woning, verzonden 25-02-2021;
• Duinbrink 14, realiseren dakopbouw op
woning, verzonden 26-02-2021.

Verleende exploitatievergunningen
De burgemeester heeft de volgende
exploitatievergunningen verleend:
•M
 arsdiepstraat 367, 28-2-2021;
•H
 et Nieuwe Diep 27C, 2-3-2021.
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’.

“Schooten Plaza”, alle donderdagen in
2021 en 2022 van 10:00 tot 17:00 uur,
verzenddatum 3-3-2021
• verkoop etenswaren t.h.v. Marsdiepstraat 345, alle vrijdagen in 2021 en
2022 van 10:00 tot 17:00 uur, verzend
datum 3-3-2021;
• v erkoop etenswaren, parkeerterrein
van Albert Heijn, alle zaterdagen en
zondagen in 2021 en 2022 van 10:00 tot
17:00 uur, verzenddatum 4-3-2021;
• v erkoop etenswaren Winkelcentrum
"Dorperweerth", alle zaterdagen in 2021
en 2022 van 10:00 tot 17:00 uur, verzenddatum 4-3-2021
• v erkoop etenswaren, trottoir tussen Reakt
Den Helder en Kwantum, alle vrijdagen
in 2021 van 10:00 tot 17:00 uur,
verzenddatum 4-3-2021.

TWEEDE KAMER
VERKIEZINGEN 2021
Plaats en tijdstip vooropening en
telling stembureaus Den Helder
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Door het Covid-19 virus is het bij de
Tweede Kamerverkiezingen van 17
maart toegestaan voor kiezers van 70
jaar en ouder om per brief te stemmen
en het is mogelijk in een aantal “vroeg”
stembureaus ook al op 15 en 16 maart
te gaan stemmen. Net als bij reguliere
stembureaus is het telproces ook voor
de briefstembureaus en de “vroeg”
stembureaus die maandag en dinsdag
geopend zijn openbaar.

Als u het niet eens bent met een van deze
besluiten, dan kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Hieronder de locaties, dagen en tijdstippen waarop de vooropening van de
briefstembureaus en de telling van
zowel de briefstembureau als de “vroeg”
stembureaus plaats vinden.

Ontheffing RVV 1990
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende ontheffingen voor artikel 87 van
de RVV 1990 verleend:
• toegang strandopgang Duinoord en
Strandslag Julianadorp, van 2-3-2021
tot 8-10-2023, voor motorvoertuig (kenteken 44-TJ-LK) verzenddatum 2-3-2021;
• toegang strandopgang Duinoord en
Strandslag Julianadorp, van 2-3-2021
tot 16-2-2026;
• v oor motorvoertuigen (kentekens VB100-T en RK-963-S) verzenddatum
2-3-2021;
• r ijden in voetgangersgebied Wezenstraat
tbv verhuizing, 4 maart 2021; motor
voertuigen (kenteken 18-TKG-4 en
39-NR-KH), verzenddatum 2-3-2021
• r ijden in voetgangersgebied Wezenstraat 9A tbv verhuizing, 2 t/m 5-3-2021,
motorvoertuig (kenteken VF-675-T),
verzenddatum 2-3-2021

Vooropening en telling van de briefstemmen
In het stadhuis aan de Kerkgracht 1,
1782 GJ Den Helder vinden alle vooropeningen en tellingen plaats van de
briefstembureaus.
1. 
Briefstembureau 10, ingekomen
briefstemmen van woensdag 10
maart t/m vrijdag 12 maart 2021.
Vooropening: zaterdag 13 maart
10.00 uur. Telling: woensdag 17 maart
9.00 uur;
2. 
Briefstembureau 45, ingekomen
briefstemmen van zaterdag 13 maart
en maandag 15 maart 2021. Vooropening: dinsdag 16 maart 9.00 uur.
Telling: woensdag 17 maart 13.00
uur;
3. 
Briefstembureau 46, ingekomen
briefstemmen van dinsdag 16 maart
en woensdag 17 maart 2021. Vooropening: woensdag 17 maart 2021
21.00 uur en vervolgens direct daarna
de telling.

Als u het niet eens bent met een van deze
besluiten, dan kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u onder
het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Beleidsregels Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004
In de vergadering van 2 maart 2021 heeft
het college van burgemeester en wethouders de Beleidsregels Besluit Bijstands
verlening Zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)
vastgesteld. In deze beleidsregels is ondersteuning geregeld voor personen met een
gemeentelijke uitkering die een bedrijf willen beginnen en is ondersteuning geregeld
voor zelfstandigen die willen stoppen met
hun onderneming.
De vastgestelde beleidsregels treden in
werking op de dag na bekendmaking en
werken terug tot 1 januari 2020. De
beleidsregels worden ook bekend gemaakt
op www.officielebekendmakingen.nl en zijn
tevens terug te vinden op www.overheid.nl.

Telling van de “vroeg” stembureaus die
op maandag 15 maart en dinsdag 16
maart open zijn:
1.	MFC’ t Dorpshuis, Middelzand 3505,
1788 ES Julianadorp.
	Telling vindt plaats in MFC ‘t Dorpshuis op woensdag 17 maart 2021 om
9.00 uur.
2.	De Draaikolk, Dollardlaan 202,
1784 BJ Den Helder.
	Telling vindt plaats in het gebouw van
de gemeente, Verkeerstorenweg 3,
1786 PN Den Helder op woensdag
17 maart 2021 om 9.00 uur.
3.	Stadshal (Theater de Kampanje),
Willemsoord 63, 1781 AS Den Helder.
	Telling vindt plaats in de Stadshal
op woensdag 17 maart 2021 om
9.00 uur.
4.	Gebouw Wijkbeheer, Ambachtsweg
25, 1785 AJ Den Helder.
	Telling vindt plaats in het gebouw van
de gemeente, Verkeerstorenweg 3,
1786 PN Den Helder op woensdag
17 maart 2021 om 9.00 uur.

Openbare Kennisgevingen

Zitting hoofdstembureau vaststellen uitslag
kieskring 11 en bekend maken uitslag
Maandag 22 maart 2021 vindt om 10.00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan de Kerkgracht 1, 1782 GJ
Den Helder een zitting van het hoofdstembureau plaats.
Tijdens deze zitting wordt de uitslag van deze verkiezing
in bovengenoemde kieskring vastgesteld en bekend
gemaakt.
Door de coronamaatregelen is deze zitting fysiek niet
openbaar toegankelijk, maar is de zitting voor iedereen
digitaal openbaar via een live verbinding bij te wonen.
De zitting van het hoofdstembureau is als meeting
aangemaakt voor openbare uitzending en te zien via:
https://gemeenteraad.denhelder.nl/vergaderingen/
Informatiebijeenkomst/2021/22-maart/10:00
Bezwaren kunnen tot 22 maart 9.00 uur ingediend worden, door die te mailen naar verkiezingen@denhelder.nl.
Het bezwaarschrift moet duidelijk aangeven waartegen
bezwaar wordt gemaakt en voorzien zijn van naam en
voornamen. Na ontvangst van het bezwaar ontvangt de
bezwaarmaker een link waarmee hij/zij de gelegenheid
krijgt het bezwaar tijdens de uitzending live toe te lichten.
Direct na de zitting ligt het proces-verbaal als bedoeld in
artikel O 3 van de Kieswet bij de receptie van het team
Dienstverlening van de gemeente Den Helder aan de
Kerkgracht 1, Den Helder, voor iedereen ter inzage en
wordt dit proces-verbaal digitaal bekend gemaakt.

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.

