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Afscheidsbrief

burgemeester Jeroen Nobel

Versoepeling maatregelen
corona vanaf 3 maart

Beste mensen,
En dan is het zomaar voorbij: mijn werk in en voor
Den Helder zit erop. Bijna anderhalf jaar mocht ik
uw burgemeester zijn. Dat was langer dan eigen
lijk de bedoeling was. De sollicitatieprocedure
voor een ‘vaste’ opvolger voor Koen Schuiling was
wat vertraagd. Ik vond dat helemaal niet erg: het
gaf mij de tijd om uw mooie gemeente nog beter
te leren kennen. Den Helder heeft mij echt verrast.
Wat is het een leuke, veelzijdige gemeente!
Den Helder (en daarmee bedoel ik ook Juliana
dorp) heeft alles wat een gemeente een stad
maakt. Ik hoef u, als inwoner, dat natuurlijk niet uit
te leggen.
Er gebéurt ook heel veel in Den Helder. Ik had het
daarover graag wat vaker persoonlijk met u willen
hebben. Maar net als zovelen van u, moest ook ik
sinds maart vorig jaar zoveel mogelijk thuiswerken.
Ontmoetingen zaten er lange tijd niet in. Maar uit
de gesprekken die ik wél heb gevoerd en tijdens
de (digitale) contacten die ik had met vertegen
woordigers van vele organisaties, bleek heel
veel enthousiasme voor de stad. Ook nu het
niet iedereen voor de wind gaat, houden veel
inwoners, ondernemers en verenigingen de
moed erin. Blijft u dat vooral ook doen. Wát ons
de komende tijd ook te wachten staat: zet samen
die schouders eronder, want de toekomst van
Den Helder ziet er echt wel zonnig uit!
Wat daarbij helpt: wees tróts op deze stad. Dat is
iets wat mij hier ook is opgevallen: onder de vele,
aardige en betrokken Nieuwediepers bevindt zich
ook een stel mopperaars. Die heb je natuurlijk
altijd en overal. Dat is ook niet erg, we zijn en
denken niet allemaal hetzelfde. En natuurlijk mag
en moet u ook kritisch zijn, zeker richting uw
gemeentebestuur. Maar laat het niet de boventoon
voeren en daarmee de gevoelens in de stad bepa
len. Wat ik iedereen wil meegeven: kijk vooral naar
wat er wél goed gaat in Den Helder. Dat is veel!
Draag dat vooral ook uit. Laat die Helderse zon
doorschijnen in uw blik. Dat doet iedereen goed.

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

• De kapper, pedicure, schoonheidsspecialiste en rij-instructeur:
ze mogen weer aan het werk. Vanaf woensdag 3 maart geldt
verruiming van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus.
• Teamsporten zijn weer toegestaan voor jongeren tot en met 26 jaar.
Verder kunt u vanaf 3 maart op afspraak niet-essentiële winkels
bezoeken (zoals kledingzaken, tuincentra, boekwinkels, enz.).
• Twee dagen eerder, vanaf 1 maart, opent het voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs deels weer hun deuren.
• De lockdown en de avondklok is met twee weken verlengd tot
maandag 15 maart 04.30 uur. Thuis mag u nog steeds maar één
bezoeker ontvangen. Sportscholen en buitenschoolse opvang
blijven gesloten.

Doe mee aan het online-onderzoek

Ik vond het een voorrecht dat ik de gelegenheid
heb gekregen iets voor Den Helder te kunnen
betekenen. Ik ben dankbaar dat ik een klein
steentje heb kunnen bijdragen aan de ontwikke
ling van deze mooie stad. Op 4 maart installeert
de gemeenteraad uw nieuwe burgemeester,
Jan de Boer. Hij mag hier veel mooi werk gaan
doen. Hij heeft daarvoor ook uw hulp nodig en zal
ongetwijfeld snel met u willen kennismaken en een
goed contact opbouwen.‘Omarm’ hem en neem
hem op in die mooie, Helderse gemeenschap.
Het gaat vast goedkomen met Den Helder en
Jan de Boer. Ik wens hem en u allen daarbij heel
veel succes.

Hoe ervaart u de
coronacrisis?

GGD Hollands Noorden onderzoekt hoe de inwoners uit onze regio
de coronacrisis ervaren. Dat gebeurt met een online vragenlijst voor
inwoners van 16 jaar en ouder. De vragen gaan onder meer over de
coronamaatregelen en hoe u die beleeft. Ook over de aanpak van de
crisis, de teststraten, de bereidheid tot vaccineren, ‘corona’ op het
werk en over veranderingen in uw leefstijl.
Doet u mee?
Ga dan naar
https://ggdhollandsnoorden.
research.net/r/coronabeleving4.
U kunt de vragenlijst invullen
tot en met zondag 28 februari.

Jeroen Nobel,
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)

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 pas
poorten, 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

Stadsnieuws
Praatprogramma donderdag 4 maart

Benieuwd naar uw
nieuwe burgemeester?
U bent vast wel benieuwd wie
de man is, die onze burgemeester wordt. Volg daarom
het praatprogramma dat wij
donderdag 4 maart vanaf
19.30 uur direct na zijn
officiële installatie uitzenden.
We doen dat via onze website
www.denhelder.nl, YouTube en
onze Facebookpagina.
Met vijf mensen aan tafel geeft
kersverse burgemeester Jan de
Boer een inkijkje in zijn leven. De
tafelgasten zullen hem bevragen
over hoe hij denkt over onze
stad. Waarom hij juist hier burge
meester wil zijn. En over hoe hij
de zaken in onze gemeente wil
gaan aanpakken. Kijkt u mee?
Het programma duurt tot uiterlijk
20.30 uur.
Stel úw vraag
Tijdens het programma komen
er al veel onderwerpen langs.
Heeft u ook een vraag?

Stel hem donderdagavond
of stuur een e-mail naar
communicatie@denhelder.
Als er – gezien de tijd –
gelegenheid voor is, probeert
de burgemeester die tijdens het
programma te beantwoorden.
De vragen waaraan hij niet toe
komt, beantwoordt hij op een
later moment.

Hoe wilt ú wonen, werken en uw vrije tijd doorbrengen?

Den Helder in 2040
Onze stoere stad is volop in
beweging. Het vernieuwde
Stadshart, Theater de
Kampanje, Willemsoord en
School 7 zijn slechts voor
beelden van hoe fraai onze
stad zich ontwikkelt. Maar wat
maakt dat Den Helder in 2040
nog steeds een fijne stad voor
u is? Het jaar 2040 lijkt nog
ver weg.
En de coronacrisis maakt
ver vooruit kijken lastig.
Tegelijkertijd brengt u juist nu
meer tijd thuis door. Daarom
hebben we uw hulp nodig.
Vertel ons wat er volgens u
aan uw straat of buurt kan
verbeteren.
Denkt u met ons mee?
Als gemeente werken wij aan
voldoende woningen en werk
gelegenheid, veilig verkeer
en behoud van monumenten.
Echter, we kunnen dit niet alleen.
Wij vragen u om uw mening;
tenslotte is Den Helder úw
gemeente! Denk met ons
mee: hoe ziet Den Helder er
in 2040 uit?

Afvalhelden in het zonnetje
Wie waardeert ze niet: de mannen en vrouwen die het afval ophalen? Ze zijn belangrijk om onze
samenleving draaiende te houden. Dat bleek nog eens extra duidelijk toen corona ons dagelijks
leven op de kop zette. Je moet er toch niet aan denken dat het afval niet wordt opgehaald.

Week van de AfvalHelden
Ze verdienen een pluim vond
de Vereniging Afvalbedrijven.
Die organiseerde de Week van
de AfvalHelden.

Hoe wilt ú tegen die tijd wonen,
werken en uw vrije tijd doorbren
gen. Scan om mee te doen de
QR-code in de foto en vul de
vragenlijst in. Het kost ongeveer
7 minuten en de antwoorden zijn
volledig anoniem.
Van idee tot uitvoering
Na deze vragenlijst komen er meer
momenten waarop u kunt mee
praten. Met al uw antwoorden gaan

gemeente, ontwikkelaars, werk
gevers, bewoners en anderen
die onze stad mooier maken,
aan de slag. Die plannen voeren
we dan uit. Via de stadsnieuws
pagina en de webpagina*
www.denhelder.nl/denhelder2040
houden wij u op de hoogte.

* Hier vindt u de vragenlijst
zonder de QR-code.

Oranje afvalbak voor
Stad Binnen de Linie
Begin deze week is HVC begonnen met het uitrollen van de
oranje afvalbak bij de laagbouwbewoners in Stad Binnen de
Linie. Het gaat hier om de bewoners van de Geleerdenbuurt,
Vogelbuurt, Tuindorp-Oost, Oud Den Helder en Indische BuurtZuid. Ook zij starten binnenkort met de nieuwe manier van afval
inzamelen.

Komende week staan de afval
medewerkers in het zonnetje:
de medewerkers op het inzamel
voertuig, de verwerker die het
afval omzet in nieuwe grondstof
fen en energie en de belader die
zorgt dat iedere afvalstroom op
de juiste manier in de wagen
belandt. En met hen nog vele
anderen!
Bedankt!
Dus ziet u de mannen en vrou
wen van HVC bij u in de straat
rijden? Zwaai eens naar ze of
bedank ze even voor hun nimmer
aflatende inzet bij het ophalen
van ons afval.
En gewoon omdat ze er altijd
zijn. Zelfs als het zo glad was
als twee weken geleden proberen
ze zo goed en kwaad als het gaat
zoveel mogelijk afvalbakken te
legen.

Wethouder Peter de Vrij
overhandigt de eerste oranje
afvalbak in Stad Binnen de
Linie aan de heer Bijl

De heer Bijl nam de eerste oranje afvalbak in ontvangst uit handen
van wethouder Peter de Vrij. Plastic, blik en drinkpakken kunnen nu in
de oranje afvalbak in plaats van in de plastic zak. Restafval brengen
de bewoners straks naar de verzamelcontainer in de buurt.
Al eerder gingen Julianadorp, De Schooten en Nieuw Den Helder/
Huisduinen over op omgekeerd inzamelen. Ook hier verdween de
‘grijze afvalbak aan huis’.
Na de afronding van deze fase, is het centrum aan de beurt.
Hiervoor kijken we met HVC naar oplossingen op maat.

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 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 klantcontact
centrum 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 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.

OMGEVINGSZAKEN
Aangevraagde omgevings
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• Volkerakstraat 254, plaatsen carport
bij woning, ontvangen 11-02-2021;
• Sluisdijkstraat 49, plaatsen dakkapel
in dakvlak woning, ontvangen
11-02-2021;
• Dollardlaan 48, plaatsen erfaf
scheiding bij woning, ontvangen
12-02-2021;
• Keteldiepstraat 46, legaliseren
wijzigen voorgevel woning, ontvangen
12-02-2021;
• Pasteurstraat 4A, kappen populier,
ontvangen 15-02-2021;
• Parkstraat 14, renoveren dak,
plaatsen drie dakkappelen en twee
balkondeuren en wijzigen gevel
woning, ontvangen, 17-02-2021.
Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende meldingen
sloopvoornemen Bouwbesluit ont
vangen:
• Langevliet 13, verwijderen asbest
houdende materialen van schuur bij
woning, ontvangen 15-02-2021;
• Huisduinerweg 3, verwijderen
asbesthoudende materialen uit pand,
ontvangen 16-02-2021;
• Dahliastraat 55, verwijderen asbest
houdende materialen uit woning en

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;
• de reden waarom u bezwaar maakt;
• de datum en uw handtekening.

van schuur en verwijderen asbesthou
dende materialen van schuur bij woning
Dahliastraat 53, ontvangen 17-02-2021;
• Spoorstraat 35 en 35A, verwijderen
asbesthoudende materialen en gedeelte
lijk slopen pand, ontvangen 17-02-2021;
• Schoolweg 63, gedeeltelijk slopen pand,
ontvangen 17-02-2021;
• Prins Hendriklaan 59, gedeeltelijk
slopen pand, ontvangen 18-02-2021.
De aanvragen liggen niet ter inzage.
U kunt pas een formeel bezwaarschrift of
beroepschrift indienen als de vergunning
is verleend of geweigerd. Tegen sloop
meldingen kunt u geen bezwaar indienen.
Voor meer informatie over de aanvragen,
kunt u contact opnemen met het Klant
contactcentrum, telefoon 14 0223.
Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de
termijn voor het nemen van een besluit op
de volgende aanvragen voor een omge
vingsvergunning met zes weken verlengd:
• Middenweg 159F, vernieuwen voegwerk
torenschacht monumentale watertoren en
uitvoeren gevelrenovatiewerkzaamheden
(nieuwe uiterste beslisdatum: 14 april
2021).
• Soestdijk, Akkerbouwstraat, Eikenhorst, Drakensteyn en Noordeinde
(WAH fase 4), oprichten tweeënvijftig
woningen (de nieuwe uiterste beslis
datum: 31 maart 2021).
U kunt tegen deze beslissingen geen
bezwaar of beroep indienen, tenzij u

belanghebbende bent en een beslis
sing u rechtstreeks in uw belang treft.
Op deze uitzondering na kunt u daarom
pas tegen de vergunning bezwaar
indienen op het moment dat wij de ver
gunning hebben geweigerd of verleend.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben
de afgelopen week de volgende omge
vingsvergunningen verleend:
•H
 uisduinerweg 3, wijzigen gevels
pand, verzonden 17-02-2021;
• Jan in ’t Veltstraat 47, plaatsen
dakopbouw op woning, verzonden
17-02-2021;
• Parallelweg 15, vervangen bestaande
reclame aan pand, verzonden
17-02-201;
• Keizerstraat 71A, plaatsen overdekte
trapopgang vanuit steeg naar te maken
dakterras, verzonden 18-02-2021.
Als u het niet eens bent met een van
deze besluiten, kunt u een bezwaar
schrift indienen. Meer informatie
hierover leest u onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.
Vergunningsvrije aanvragen
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat voor de volgende aan
vragen geen vergunning nodig is:
•V
 an Foreestweg 11B, vergroten
woning en oprichten extra garage,
verzonden 05-02-2021;
• Ter hoogte van Middelzand 5309,
vernieuwen bestaande beschoeiing,
verzonden 17-02-2021.
Als u het niet eens bent met een
van deze besluiten, dan 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:
• Langevliet 13, verwijderen asbest
houdende materialen van schuur bij
woning, verzonden 16-02-2021;
•H
 uisduinerweg 3, verwijderen asbest
houdende materialen uit pand,
verzonden 17-02-2021;
•D
 ahliastraat 55, verwijderen asbest
houdende materialen uit woning en
van schuur en verwijderen asbest
houdende materialen van schuur bij
woning Dahliastraat 53, verzonden
17-02-2021.
Tegen sloopmeldingen kunt u geen
bezwaar maken.

VERKEERSZAKEN
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat er een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats komt op
het wegdek van de:
•B
 oterzwin, het meest noordoostelijke
parkeervak voor huisnummers 3303
t/m 3329.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeer
plaats 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.
Elektrisch laadpunt
Burgemeester en wethouders hebben
besloten dat er een elektrisch laadpunt
komt op het wegdek van de:
•B
 rakkeveldweg, het meest linker par
keervak in de parkeerstrook ten noorden
van huisnummer 76.
•K
 ruiszwin, het meest rechter parkeervak
in de parkeerstrook voor huisnummer
5504.
Ook hebben zij besloten dat er een tweede
parkeervak voor elektrisch laden komt op
het wegdek van de:
• Duinweg, het tweede parkeervak in de
parkeerstrook langs oostzijde Badhuis
straat 44 en tegenover Anton Pieckhof 11
t/m 14.
•V
 an Speykstraat, het tweede meest
zuidoostelijk gelegen parkeervak naast
huisnummer 4.
•N
 otenhout, het tweede meest westelijke
parkeerplaats voor huisnummer 50D.
•P
 rins Willem-Alexandersingel, het
tweede parkeerplaats op de parkeer
strook naast de groenstrook, ter hoogte
van huisnummer 67.
•D
 oorzwin, het tweede parkeervak in de
parkeerstrook aan de overzijde van huis
nummer 4327.
•C
 eramstraat, het tweede meest rechts
gelgen parkeervak in de parkeerstrook
voor huisnummer 62.

Het gaat om:
• M. Diallo, geboren 27-02-2001,
verzonden 10-02-2021;
• P. Dunah, geboren 10-06-2002,
verzonden 10-02-2021;
• J.R. Galdos Arias, geboren 09-071966, verzonden 10-02-2021.
Als u het niet eens bent met een van
deze besluiten, kunt u een bezwaar
schrift indienen. Meer informatie over
het indienen van een bezwaarschrift
leest u bovenaan de kennisgevingen
onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.
Ontheffing RVV 1990
Burgemeester en wethouders hebben
ontheffing verleend voor:
• rijden in voetgangersgebied Vlamingstraat, voor motorvoertuig met logo
Berts Move Boxx, van 8 maart 2021
tot en met 10 maart 2021.
Als u het niet eens bent met dit besluit,
kunt u een bezwaarschrift indienen.
Meer informatie over het indienen van
een bezwaarschrift leest u bovenaan de
kennisgevingen onder het kopje
‘Bezwaarschrift’.

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
Openbare Ruimte, via (0223) 678251.
Als u het niet eens bent met een van deze
besluiten, dan kunt u een bezwaarschrift
indienen. Meer informatie hierover leest u
bovenaan de kennisgevingen onder het
kopje ‘Bezwaarschrift’.

DIVERSEN
Basisregistratie personen
De onderstaande personen staan niet
meer correct in de Basisregistratie Perso
nen ingeschreven. Burgemeester en wet
houders hebben daarom besloten op de
persoonslijsten van deze personen te ver
melden dat hun verblijfplaats onbekend 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).

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.

