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Open brief van burgemeester Jan de Boer
Beste inwoners,
Graag wil ik u laten weten dat ik bewondering heb
voor de manier waarop u, inwoners van de
gemeente Den Helder, nu al ruim een jaar omgaat
met de beperkingen die corona met zich meebrengt
en alles wat daar bij komt kijken. Het vraagt veel van
onze veerkracht. We zien hoe iedereen snakt naar
meer vrijheid. En we zien dat het water sommigen
echt aan de lippen staat. Tegelijkertijd zien we
een enorm aanpassingsvermogen, verrassende
creativiteit en verbinding van inwoners en onder
nemers. Daarom past een woord van meeleven en
bewondering.
Ik leef mee met de families die een zieke of over
leden dierbare hebben. En doorgaan, omdat het
niet anders is. Ik wens u veel sterkte.
Bewondering heb ik voor alle leerkrachten en ouders
die het onderwijs overeind houden. En structuur
bieden. En ook voor alle kinderen en jongeren om
binnen de beperkingen onderwijs te volgen.
Bewondering heb ik voor alle ondernemers, op alle
fronten. De winkel draaiend houden, er het beste
van maken met bezorg- of afhaal maaltijden, of met
gesloten terrassen te kampen hebben. Bewondering
is daarbij ook voor de klanten die met het afhalen of
hun flitsbezoek zorgen dat de ondernemers nu en
straks open kunnen zijn en blijven.
Bewondering heb ik voor alle sportscholen, -vereni
gingen en de sporters die het zo lang zonder hun
vertrouwde club en sportmaatjes moeten doen.
Bewondering heb ik voor onze senioren, die lang
geen bezoek konden ontvangen of maar heel
beperkt. En zich hun oude dag anders hadden
voorgesteld.
Bewondering heb ik voor u, die ik nog niet
genoemd heb. Want ik weet, ook u hebt genoeg
van de coronaperiode en beperkende maatregelen.
Ik wil u op het hart drukken: hou vol!

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.
• Houd buiten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
• Was vaak uw handen.
• Bij (verkoudheids)klachten: blijf thuis en laat u testen.
• Het dragen van een mondkapje in openbare gebouwen en publieke
ruimtes is verplicht
• Werk thuis, tenzij dit echt niet anders kan.
• Er geldt een avondklok: blijf binnen tussen 21.00 ’s avonds en 04.30
’s ochtends. Vanaf 31 maart gat de avondklok in vanaf 22.00 uur.
•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.
•B
 eperk aantal bezoekers in eigen woning tot maximaal 1 gast, slechts
een keer per dag. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.
•B
 ezoekers thuis houden 1,5 meter afstand, zowel binnen, in de tuin
als op het balkon.
•B
 uitenshuis geldt: vermijd drukte.
•E
 en groep buiten bestaat uit leden eigen huishouden of maximaal 2
personen.
•H
 et openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
•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.

Met de teststraat en de vaccinatielocatie in
Den Helder, proberen we het voor u zo gemakkelijk
mogelijk te maken om u snel en dichtbij te laten
testen en een vaccin te halen als u daarvoor aan
de beurt bent. Het einde lijkt in zicht dankzij het
vaccinatieprogramma. Maar we hebben het virus nog
niet volledig onder controle. Dat blijkt wel uit de hui
dige zorgwekkende besmettingscijfers. Den Helder
staat landelijk in de top als het gaat om aantal
coronabesmettingen. En dat betekent dat we de
komende periode nog even moeten volhouden.
Lichtpuntjes
Gelukkig zijn er voorzichtig al wat versoepelingen.
Jeugd kan weer naar school tot aan het mbo. Er mag
voorzichtig weer worden gewinkeld, op afspraak en
met een beperkt aantal mensen. Kinderen krijgen
weer zwemles en we mogen onder bepaalde voor
waarden buiten sporten. De versoepelingen vragen
ook alertheid van ons. Doordat onze contactmomen
ten stijgen, is het niet verstandig om de grenzen op
te zoeken. Als iedereen bewuste keuzes maakt
rondom de versoepelingen en daarbij de b
 ehorende
maatregelen in acht houdt, kunnen we hopelijk
steeds iets meer. En daar kijken we allemaal naar uit.
Het laatste nieuws vanuit de corona persconferentie
van Mark Rutte en Hugo de Jonge van afgelopen
dinsdag 23 maart geeft alleen iets versoepeling over
de avondklok: de avondklok gaat vanaf woensdag
31 maart pas in om 22.00 uur in (in plaats van
21.00 uur). Helaas leidt deze tijd met hoge besmet
tingscijfers en ziekenhuis opnames van corona
patiënten nog niet tot andere versoepelingen van
de maatregelen. We blijven in lockdown tot en
met 20 april.
Ik hoop u te ontmoeten zodra de situatie dat
weer toelaat.
Met bemoedigende groet,
Jan de Boer, burgemeester

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)

Avondklok gaat uur later in
vanaf 31 maart
Het hoge aantal coronabesmettingen geeft helaas nog steeds
geen ruimte voor grote versoepelingen van de maatregelen. Wel
gaat de avondklok vanaf 31 maart een uur later in. Die is dan van
22.00 tot 04.30 uur van kracht. De, opnieuw verlengde, lockdown
geldt nu tot en met dinsdag 20 april.
En vergeet niet: ook de basisregels gelden nog steeds. Als we
ons daaraan houden, raken minder mensen besmet met het
coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk! Kijk voor een
uitgebreider overzicht en alle regels op www.rijksoverheid.nl/
coronavirus
Vragen? Bel naar 0800 – 1351 (bereikbaar van 8:00 tot
20:00 uur, op maandag tot en met vrijdag).

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: 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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Complimenten!
De Tweede Kamerverkiezingen 2021 zijn weer achter de rug.
De stemmen zijn vastgesteld en de kiesbescheiden zijn over
handigd aan de Kiesraad en de Tweede Kamer.
Zonder de inzet van een gewel
dig groot aantal vrijwilligers was
het ons nooit gelukt om deze
bijzondere verkiezingen, in
verband met corona, tot een
goed einde te brengen.
Namens het college van
burgemeester en wethouders
wil ik iedereen, die heeft bij
gedragen om het stemproces
in goede banen te leiden,
heel hartelijk danken en
complimenteren.
Jan de Boer,
Burgemeester
van Den Helder

Bijna alle huishoudens in Den Helder/
Julianadorp hebben nu een afval
bak met oranje deksel aan huis.
Alleen de inwoners van het centrum
moeten nog even wachten. Voor
hen wordt gekeken naar maatwerk.
App: wat hoort bij plastic
Inwoners gaan ook écht beter
scheiden als ze de oranje afvalbak
hebben. Dat bleek uit de resultaten
van wijken die de bak al wat langer
hebben. Wat er nu precies bij plas
tic hoort, blijkt lastig voor veel inwo
ners. HVC heeft daarvoor een app
gemaakt. Deze is te vinden in de
HVC-app. Scan of fotografeer het
product en in een oogopslag is te
zien waar het weggegooid moet
worden. Ook is het mogelijk om
het invulveld te gebruiken om een
product te zoeken. De app is te

Wees een viruskiller, was de handen
Hoe wordt u een viruskiller?
Door de handen te wassen!
Dat klinkt simpel en dat is het
natuurlijk ook. Het is een eenvoudige manier om corona
besmettingen te voorkomen.

Plastic scheiden:
wat hoort erbij?
Vorige maand kregen ook de
inwoners van Oud Den Helder,
Indische buurt, Vogelbuurt, Tuindorp en de Geleerdenbuurt een
afvalbak met oranje deksel. Plastic, blik en drinkpakken hoeven
zij nu niet meer in plastic zakken
te verzamelen. Alle reden om het
plastic nóg beter te scheiden.

Benieuwd hoe u uw huis kunt verduurzamen? Van
22 maart tot 10 april kunt u al uw vragen stellen tijdens
een gratis videogesprek met een ervaren huiseigenaar.
Tijdens deze online thematours geven zij uitleg over de
duurzame maatregelen in hun huis, bijvoorbeeld isolatie,
een (hybride) warmtepomp of energiebesparende maat
regelen. Gemeente Den Helder werkt samen met de
Nationale Duurzame Huizenroute om inwoners op weg te
helpen bij het verduurzamen van hun woning. Lees meer
en schrijf u in via www.duurzamehuizenroute.nl/thematours

downloaden in ITunes en Google
Play (zoek HVC).
Doe de check
Geen app? Stel uzelf dan de
volgende vragen:
1. Is het een plastic verpakking?
2. Komt het uit de keuken of
badkamer?
3. Is het leeg?
Alle drie ja? Dan hoort het in
de plastic bak of plastic verzamel
container.
Bak blijft staan!
Soms belandt er afval in de plastic
bak dat er niet in thuishoort. HVC
krijgt de meeste vragen over harde
kunststoffen, zoals bijvoorbeeld
speelgoed. Dát is een typische
instinker. Ook harde kunststoffen,
grote zeilen en piepschuim zijn
instinkers. Het kan zomaar zijn dat
HVC uw bak laat staan. Dat kan
gebeuren als afvalbakken gevuld
zijn met foute materialen zoals
grote stukken (landbouw)plastic,
zeil of piepschuim. Het zijn produc
ten van plastic, maar ze kunnen
alleen goed worden verwerkt als u
ze zelf bij het afvalbrengstation
inlevert.
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Uitzonderingen
Spuitbussen,
deze horen bij restafval.
Uitzonderingen
Uitzonderingen
Uitzonderingen
Spuitbussen, deze
bijbij
restafval.
Spuitbussen,
dezehoren
horen
restafval.
Spuitbussen, deze horen bij restafval.
hvcgroep.nl/plastic

hvcgroep.nl/plastic

hvcgroep.nl/plastic

Het overgrote deel van de men
sen wast regelmatig zijn handen.
Met name na een toiletbezoek.
Maar in andere situaties, zoals
vóórdat mensen naar buiten
gaan, bij anderen op bezoek
gaan, na het snuiten van de
neus en voor het eten, is het
handen wassen minder een
gewoonte. Toch helpt veelvuldig
handen wassen coronabesmet
tingen te voorkomen. En ook
andere virussen of bacteriën
krijgen zo geen kans.
Waarom is het zo belangrijk

uw handen vaak te wassen? Het
coronavirus verspreidt zich via
druppeltjes die door schreeuwen,
hoesten of niezen uit iemands lon
gen, keel of neusholte komen. Als u
dingen aanraakt waar de druppel

tjes op terecht zijn gekomen, is
er kans op besmetting. Was
daarom regelmatig uw handen
met zeep, zodat bacteriën en
virussen geen kans hebben.

Openbare Kennisgevingen
OMGEVINGSZAKEN
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 voor
geschreven of vloeien voort uit
gemeentelijk beleid.
Ter inzage
Check www.denhelder.nl/coronavirus
voor de meest recente berichtgeving
en openingstijden. Balies klantcontact
centrum 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 omgevingsver
gunning dan geldt dat voor iedereen.
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen
bij het college van burgemeester en wet
houders 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
waartegen u bezwaar maakt;
•d
 e reden waarom u bezwaar maakt;
•d
 e datum en uw handtekening.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning ontvangen:
• Kruiszwin 5002, plaatsen dakkapel in
voordakvlak woning, ontvangen
11-03-2021;
• Loodsgracht 5, kappen esdoorn,
ontvangen 11-03-2021;
• 1e Vroonstraat 17, verbouwen woning,
ontvangen 11-03-2021;
• Beatrixstraat 48, splitsen pand,
ontvangen 12-03-2021;
• Violenstraat 33, aanbouwen serre aan
woning, ontvangen 13-03-2021;
• Wezenstraat 41, plaatsen dakkapel
in voordakvlak woning en afwijken
bestemmingsplan, ontvangen
13-03-2021;
• Kroonpassage 5, wijzigen bestaande
reclame aan pand, ontvangen
15-03-2021;
• Doorzwin 4223, maken loggia op zolder
woning, ontvangen 16-03-2021;
• 2e Vroonstraat 140, brandveilig gebruik
pand, ontvangen 16-03-2021;
• Jacob van Heemskerckstraat 2,
aanleggen in-/uitrit bij woning,
ontvangen 17-03-2021;
• Jan Hargenstraat 2, plaatsen dakkapel
in voordakvlak woning, ontvangen
18-03-2021;
Lees verder op een volgende pagina

Stadsnieuws

Openbare Kennisgevingen

Vervolg Kennisgevingen
• Prinses Margrietstraat 2, oprichten
woning, ontvangen 18-03-2021;
• Weststraat 88B, vergroten woning en
plaatsen dakterras op eerste verdie
ping, ontvangen 18-03-2021.
Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende meldingen
sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:
• Dijkschouwerslaan 38, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, ontvangen 12-03-2021;
• Koningstraat 29 en 55 tot en met 61
(oneven), verwijderen asbesthou
dende materialen en slopen panden,
ontvangen 16-03-2021;
• Dollardlaan 170, verwijderen asbest
houdende materialen uit woning,
ontvangen 17-03-2021;
• Het Koggeschip 120, verwijderen
asbesthoudende materialen uit
woning, ontvangen 17-03-2021;
• Handelsweg 1 en 1B, verwijderen
asbesthoudende materialen en slopen
pand en bijbehorende loods, ontvan
gen 18-03-2021.
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
aanvraag voor een omgevingsvergun
ning met zes weken verlengd:
• Willemsoord 41, oprichten schepen
loods. Door dit besluit is de nieuwe
uiterste beslisdatum 28 april 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:
• Jan de Jongstraat 8, herbouwen
woning, verzonden 17-03-2021;
• Notenhout 44, oprichten woning,
verzonden 15-03-2021;
• Willemsoord 41, plaatsen botenlift
en platform in water, verzonden
17-03-2021;
• Loodsgracht 5, kappen esdoorn,
verzonden 17-03-2021;
• Waddenzeestraat 7, realiseren twee
zorgwoningen in bestaande praktijkruimte
in pand, verzonden 17-03-2021;
•K
 astanjehout 3 t/m 6, 9 t/m 12, 22 t/m
25, 45, 46, 52, 53, 63 t/m 76, 78 en
79 en Eikenhout 11 en 12, oprichten
vierendertig woningen, verzonden
19-03-2021;
• Kroonpassage 5, wijzigen bestaande
reclame aan pand, verzonden
19-03-2021;
• Het Nieuwe Diep 8 (KIM, 14B37), gewij
zigd uitvoeren eerder verleende vergun
ning voor wijzigen brandcompartimenten
legeringsgebouw 010,
verzonden 19-03-2021;
• Jan in ‘t Veltstraat 94, wijzigen gebruik
monumentale kerk naar
één woning t.b.v. één huishouden,
verzonden 19-03-2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.

Meer informatie hierover leest u boven aan
de tekst onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Ingetrokken aanvraag
De volgende aanvraag voor een
omgevingsvergunning is ingetrokken:
•E
 nergieweg 2C, oprichten tweeëntwintig
camper units op terrein,
verzonden 12-03-2021.
Vergunningsvrije aanvragen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende aanvragen beoordeeld als
vergunningsvrij:
• Ter hoogte van Soestdijk 11 en 14
(perceel L571 / L457), aanleggen
kabels, leidingen en riolering, verzonden
09-03-2021;
• Violenstraat 33, aanbouwen serre aan
woning, verzonden 16-03-2021;
• Rond de kruising Havenweg met Het
Nieuwe Diep, graven proefsleuven op
acht verschillende locaties t.b.v. vervan
gen bestaande verkeerslichteninstallatie
op percelen, sectie C, nummers 13332 en
14152, verzonden 19-03-2021.
Als u het niet eens bent met een besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer
informatie hierover leest u boven aan de
tekst onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Sloopmeldingen
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende melding sloopvoornemen
Bouwbesluit geaccepteerd:
• Dijkschouwerslaan 38, verwijderen
asbesthoudende materialen uit woning,
verzonden 15-03-2021;
•D
 ollardlaan 170, verwijderen asbest
houdende materialen uit woning,
verzonden 18-03-2021;
• Het Koggeschip 120, verwijderen
asbesthoudende materialen uit woning,
verzonden 18-03-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

VERKEERSZAKEN
Elektrisch Laadpunt
Burgemeester en wethouders van
Den Helder hebben besloten dat er een
elektrisch laadpunt komt op het wegdek
van de:
•L
 andbouwstraat, het meest noordooste
lijke parkeervak in de parkeerstrook voor
huisnummer 65.
Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven
met bord E8 van Bijlage I van het Regle
ment verkeersregels en verkeerstekens
1990. Hieronder hangt het bord met de
tekst “opladen elektrische voertuigen”.
Voor meer informatie kunt u bellen met een
medewerker van het team Beheer Open
bare Ruimte, via (0223) 678251.
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’.

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 ver
blijfplaats (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:
•M
 .R. Al Dalati, geboren op 05-01-1974,
verzonden 24-02-2021;
•L
 . Pereira Cerdan, geboren op
02-05-1979, verzonden 24-02-2021;
•A
 . Mazaheri Tirani, geboren op
24-11-1996, verzonden 11-03-2021;
•V
 . Nakanjako, geboren op 20-09-1988,
verzonden 16-03-2021;

• Muhyadin Ahmed Qorane, geboren
op 01-07-1984, verzonden 16-03-2021;
• E. Burummand, geboren op 01-061970, verzonden 16-03-2021;
• R. Othman, geboren op 29-08-1961,
verzonden 16-03-2021;
• A. Shalamberidze, geboren op
30-09-1982, verzonden 16-03-2021.
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 boven aan de tekst onder het
kopje ‘Bezwaarschrift’.
Ontheffing RVV 1990
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende ontheffingen voor artikel 87
van de RVV 1990 verleend:
• toegang strandopgangen Duinoord en
Julianadorp van 16-3-2021 t/m
9-3-2026, motorvoertuig kenteken
29-KHV-6, verzenddatum 16-3-2021.
• toegang strandopgangen Duinoord en
Julianadorp van 16-3-2021 t/m
8-3-2026, motorvoertuig kenteken
31-SL-NR, verzenddatum 16-3-2021.
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 elders op de pagina onder het
kopje ‘Bezwaarschrift’.
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Door het coronavirus alleen geopend voor
dringende en spoedeisende zaken op
afspraak. Kijk op www.denhelder.nl/
coronavirus voor de laatste berichten.

