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Rotonde Breewijd-Zuiderhaaks

COLUMN


Wijntje! Biertje!
Borrel(tje)!
Onderzoekers hebben aangetoond dat
alcohol het leven bekort. Ze hebben
er de tijd voor genomen, alles gecontroleerd en wereldwijd getoetst, dus
het is waar. Voor de liefhebbers van
deze versnapering dan ook eerst het
slechte nieuws: per glas boeten we
in. In plaats van, zeg eens, 87 jaar
worden we maar 86 jaar en drie
maanden. Lijkt me nog steeds respectabel. Het goede nieuws is: we worden oud en de boetedoening over al
onze andere zonden duurt korter.

Vorige week is aannemer BAM gestart met de aanleg van de rotonde Breewijd-Zuiderhaaks. De rotonde is een
resultaat van het participatietraject dat met de wijk is doorlopen. Uit dat traject kwam de kruising BreewijdZuiderhaaks als belangrijk knelpunt naar voren in het project aanleg Noorderhaaks.
Het verkeer op deze kruising zal flink toenemen door de toekomstige wijziging van de doorgaande verkeersstroom.
Daarom wilden de buurtbewoners graag dat hier iets aan gedaan zou worden. De verwachting is dat de werkzaamheden
ongeveer vijf weken in beslag nemen. De nieuwe rotonde is vanaf 19 mei open voor het verkeer. Tot die tijd wordt het
verkeer in Julianadorp omgeleid. Zie hiervoor de gele omleidingsborden. De bussen van Connexxion (lijnen 30, 32 en
652) rijden een andere route, meer informatie op www.connexxion.nl

Als kind van de wederopbouw groeide
ik op met dat zinnetje: “Overal waar
‘te’ voor staat, is niet goed”. Gerard
Reve schreef er ‘De avonden’ over.
Wie de andere kant van uitspattingen
en uitbundigheid wil lezen, neme
het ter hand en bij voorkeur tussen
Kerst en de Jaarwisseling. De waarheid die in dat zinnetje besloten ligt
klopt natuurlijk als een bus, maar
‘te vrolijk’ kun je toch moeilijk zijn.
Om gelijk maar enige relativering aan
te brengen.

Tussen carnaval en Pasen drink
ik geen alcohol. Ik schijn er van
af te vallen, beter te slapen
(geen recensies), frisser te denken
(niet aan mij). Maar het bevalt
prima. Je stelt jezelf een doel en het
is leuk dat te halen. Geeft vreugde in
‘t leven. Niet teveel... want overal
waar ‘te’ voor staat...
Hé, daar verschijnt opeens een ander
aspect van ons lieve leven. Kwaliteit.
Tussen een drankje en levensvreugde
ligt vanzelf geen enkel verband. Maar
wel tussen chagrijn en een korter
leven. Gelukkig! Te veel benepenheid,
te veel krampachtigheid en te veel
bangigheid is ook niet goed. Hoe
precies weten we niet. Tijd voor
onderzoek. Graag wereldwijd en
dubbel gecheckt.
Vanaf ons terras wachten we de
resultaten af. Het kan ons niet lang
genoeg duren.
Koen Schuiling, burgemeester

Hoe ga je het beste om met regenwater?
De riolering speelt, vrij onopvallend, een belangrijke rol in onze samenleving
om het milieu te beschermen en te wonen in een prettige leefomgeving. Dit
is het derde artikel in een serie van vier over de uitvoering van de rioleringszorg door de gemeente Den Helder. Deze keer gaat het over de omgang met
regenwater.
Regenwater, nieuwe taak
Het opvangen en verwerken van regen
water is de laatste tijd een groot aan
dachtspunt. Een stijgende zeespiegel,
een dalende bodem en een verande
rend klimaat dwingen ons hier meer
over na te denken. Sinds 2009 is
daarom in wetgeving een aparte taak
voor het opvangen en verwerken van
regenwater (de technische term is
hemelwater) beschreven. Daarvoor
werd al het water, huishoudelijk en
regenwater, als afvalwater beschouwd.
Door de aparte benoeming in wetge
ving, zijn gemeenten ook verplicht om
beleid op te stellen hoe de gemeente
om wil gaan met deze nieuwe taak en
wat deze taak gaat kosten.
Regenwater hoeft niet gezuiverd
Regenwater dat op daken of rustige
straten valt, is schoon genoeg om
rechtstreeks naar de sloot, vijver of
gracht te brengen. Het hoeft niet meer
eerst naar de rioolwaterzuivering

getransporteerd te worden om daar te
zuiveren. Op jaarbasis kan dit veel
schelen. Kleinere rioolbuizen, kleinere
zuiveringen en minder zuiveringskosten.
Voorkomen overstorten vuil water op
sloten en grachten
In veel buurten in Den Helder is het
echter nog niet mogelijk om regenwa
ter apart op te vangen en af te voeren
omdat er maar 1 type riool in de straat
ligt die al het huishoudelijk afvalwater
én het regenwater verzamelt. Dit kan
bij langdurige of stevige regenbuien
tot problemen leiden. Het riool
stroomt vol en moet water overstorten
op de sloten en grachten om te voor
komen dat het vuile water op straat
komt te staan. Dit is echter niet goed
voor de waterkwaliteit van de sloten
en leidt soms tot vissterfte.
Sinds 2003 wordt daarom bij vervan
ging van het bestaande riool gelijk ook
een nieuw hemelwaterriool aangelegd.
Op dit riool zijn dan alle straatputjes

ook aangesloten. Alleen het regenwater
dat op de daken valt, zit nog op de
bestaande huisaansluitleiding aange
sloten. Dit schone water gaat nu dus
nog wel via het riool naar de zuivering.
De komende jaren gaan we aan de
slag om de bestaande daken ook aan
te sluiten op de nieuwe hemelwater
riolen.
Klimaatverandering
Het klimaat verandert zeer geleidelijk.
De winters worden warmer en natter.
In de zomer is er vaker sprake van
perioden van droogte die afgewisseld
wordt door zeer lokale en zeer extreme
hoosbuien. Hoosbuien die in theorie
misschien maar eens in de tien of vijf
tig jaar voorkomen. Als een dergelijke,
extreme hoosbui valt, dan kan het
rioolstelsel dit water nooit bergen.
Ook de overstorten kunnen deze
hoeveelheid niet aan. De sloten en
grachten lopen ook vol. Onherroepelijk
ontstaat er op dit soort momenten
wateroverlast op straat.
Overbelasting voorkomen
Wateroverlast door extreme regenbuien
willen we zoveel mogelijk voorkomen
of beperken. Om te voorkomen dat
riolen en watergangen snel overbelast

raken tijdens extreme
regen, willen we het
water meer vertraagd
afvoeren. Dus liever
niet rechtstreeks de
rioolbuis in maar eerst
lokaal bergen/opslaan.
Dan kan het daar infil
treren in de bodem en
wordt het na dit proces
(dus vertraagd) pas
afgevoerd. In de prak
tijk betekent dit dat wij
in de nabije toekomst
meer en andere voor
zieningen gaat aanleggen dan u mis
schien gewend bent. Denk aan bestra
ting waar het regenwater tussen de
stenen door kan sijpelen. Of denk aan
het aanleggen van afvoergeulen in een
berm waar regenwater via een ver
laagde stoeprand naar de sloot kan
stromen. Als er genoeg ruimte is in het
openbaar groen, willen we regenwater
hiernaar toe leiden. Het regenwater
stroomt dan tijdelijk naar een ondiepe
vijver of greppel.
Wat kunt u doen?
Om de schade of overlast door extreme
regenbuien te verkleinen, kunt u als
bewoner ook een belangrijke bijdrage

leveren. Regenwater dat op uw dak
valt, kunt u omleiden naar een regen
ton. U heeft hierdoor gratis water voor
het besproeien van de tuin als het
langdurig droog is. Ook heeft u na een
droge periode dan een kleine opslag
wanneer het een keer hard regent.
Een andere manier om water vertraagd
af te voeren is door de tuin niet geheel
dicht te tegelen. Door een deel van de
tuin groen te houden is het mogelijk
om in de bovenste laag grond in de
tuin tijdelijk regenwater op te slaan.
Dat kan ook door de bovenste laag een
open structuur van grind te geven, Al
met al helpt ook u zo mee aan het
voorkomen van overlast.
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Achtergronden en feiten bij ontruiming postkantoor
Vorige week dinsdag is gestart met de ontruiming van het voormalige
postkantoor. We merken dat veel bewoners het prettig vinden om de
feiten rond deze zaak op een rij te hebben. Hieronder kunt u lezen hoe
het zo is gekomen.
Als gemeente investeren we al jaren
flink in het stadshart van Den Helder.
Ook dit pand staat al lang op de ver
langlijst om opgeknapt te worden en
een goede invulling te krijgen. In
2008 is het postkantoor aangewezen
als tijdelijke broedplaats voor kunst en
cultuur. Er zitten dan meerdere gebrui
kers in. Ook met de heer Scholte wordt
een overeenkomst getekend. Net als de
anderen mag hij een deel van het pand
tijdelijk als atelier gebruiken. In de
periode 2011-2013 zijn er diverse
gesprekken met Scholte geweest over
vestiging van een museum op een
andere locatie dan het postkantoor.
Dat is voor geen van deze locaties
gelukt.

Afspraken niet mogelijk
Vanaf 2014 hebben het college van
burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad diverse pogingen
gedaan om met de heer Scholte
afspraken te maken over de vestiging
van een museum in het voormalige
postkantoor. Meerdere contact
personen hebben gesprekken gevoerd,
maar konden niet tot afspraken komen.
Adviezen hoe tot een gedegen busi
nessplan te komen, zijn afgeslagen.
Ook een expert in cultureel vastgoed
en bemiddeling tussen gemeente en
kunstenaars heeft na maanden niet tot
een constructief gesprek met de heer
Scholte weten te komen (begin 2016).
Volgens afspraak met de gemeenteraad
is toen besloten het pand te gaan
verkopen.

Oordelen rechters
Na het besluit het pand te verkopen,
zijn de bruikleenovereenkomsten
opgezegd. In juni 2017 is de openbare
verkoopprocedure gestart. En inmid
dels is het pand verkocht. De heer
Scholte weigerde echter te vertrekken
en beweert dat hij overeenstemming
met de gemeente heeft over verkoop
van het pand.
De voorzieningenrechter oordeelde op
1 februari dat de gemeente voldoende
had aangetoond dat daar geen sprake
van is. Op 13 maart oordeelde het
Gerechtshof Amsterdam bovendien:
• Dat de gemeente een spoedeisend
belang heeft bij de ontruiming, want
het is verkocht en moet leeg worden
opgeleverd.
• Het aannemelijk is dat het hier niet
gaat om huur- maar om bruikleen
overeenkomsten.
• Er sprake is van een betalingsachter
stand van ruim negentienduizend
euro (juni 2017). Een dergelijke
betalingsachterstand is best hoog.
Dat maakt het zeer aannemelijk dat
de rechter in een bodemprocedure
zal oordelen dat deze betalings
achterstand ontbinding van de
overeenkomsten rechtvaardigt.
• Op basis van deze uitspraak moest
de heer Scholte het pand binnen
30 dagen verlaten. Deze datum liep
op vrijdag 13 april af. Daarna was
een gedwongen uitzetting mogelijk.
Dat is dinsdag 17 april gebeurd.

Moment van ontruiming en inzet politie
Het door ons ingeschakelde deurwaarderskantoor heeft voor de uitvoering
van zijn opdracht ondersteuning van de politie gevraagd. Dat is niet onge
bruikelijk. Daarbij had de heer Scholte zelf in media aangekondigd niet te
zullen vertrekken en dat hij zich zou verzetten tegen ontruiming. Het
moment van ontruiming is dan ook gekozen in nauwe samenspraak met de
politie. Dat de ME bij de ontruiming betrokken zou zijn is absoluut niet waar.
Wel was er een versterkt politiebusje aanwezig om materiaal te vervoeren.

Twee bodemprocedures
Waarom zo’n haast met ontruimen?
En waarom niet de ‘bodemprocedure
‘afgewacht? Dat heeft te maken met
het feit dat het pand ondertussen is
verkocht aan Tuin BV. Daarover leest u
verderop meer. Eerst is het belangrijk
om te weten dat er geen sprake is van
één bodemprocedure is maar van twee.
De ene is gestart door de gemeente en
de andere door de heer Scholte. Voor
beide procedures is nog geen zittings
datum vastgesteld. Het is dan ook niet
duidelijk hoe lang er nog afgewacht
zou moeten worden.
Het op de lange baan schuiven van de
ontruiming zou onduidelijk, ongewenst
én riskant zijn geweest. Het Gerechts
hof erkende in maart 2018 immers het
spoedeisend belang en stemde in met
ontruiming, Door niet te ontruimen
zou de gemeente zou zich een onbe
trouwbare (proces)partij tonen.
Gemeente heeft inspanningsverplichting
Op grond van de koopovereenkomst
met Tuin BV, moet de gemeente zich
inspannen om uiterlijk 1 juni 2019 het
pand leeg en gesaneerd van asbest te
leveren. Doet de gemeente dit niet,
dan kan de firma Tuin de overeenkomst

Waarover gaan de bodemprocedures?
De bodemprocedure van de gemeente, heeft onder meer als doel om de
kosten van de ontruiming te verhalen op de heer Scholte. De bodemproce
dure die de heer Scholte heeft aangespannen gaat vooral over de vraag of hij
al in de zomer van 2017 overeenstemming met de gemeente had bereikt over
de aankoop van het pand. Daar is geen sprake van. De voorzieningenrechter
kwam in februari 2018 ook tot dat oordeel. Hoewel de voorzieningenrechter
een voorlopig oordeel velt, komt zo’n oordeel niet zomaar tot stand. Er wordt
door de rechter meegewogen of zijn oordeel in de bodemprocedure in stand
zal blijven.

ontbinden. Dat heeft dan mogelijke
schadevergoedingen tot gevolg. Een
andere mogelijkheid is dat de koper
niet tot ontbinden over zou gaan. In
dat geval riskeert de gemeente vorde
ringen met (hoge) dwangsommen om
de overeenkomst alsnog na te komen
en daarnaast schadevergoeding. Met
deze inspanningsplicht (leeg en gesa
neerd opleveren) kan de gemeente dus
niet lichtzinnig omgaan: zou de
gemeente nu niet ontruimen dan is
zeker niet denkbeeldig dat zij handelt
in strijd met deze inspanningsplicht.

De inzet van verschillende mensen en
het kiezen van verschillende invals
hoeken: het kwam niet tot goede
afspraken. We merkten ook dat het
niet lukken van de pogingen tot
samenwerking persoonlijk werd
gemaakt. Sinds 2014 heeft het dossier
bij vier wethouders gelegen en is veel
overleg geweest met de gemeenteraad.
Besluiten die nodig waren, zijn door
het hele college of de raad genomen.
De rol van de burgemeester betreft
alleen zaken die betrekking hebben
op openbare orde en veiligheid.

En ook: opknapbeurt / gelijke
monniken – gelijke kappen
Andere redenen om de ontruiming
niet langer af te wachten zijn de vol
gende. Het pand is dringend aan een
opknapbeurt toe en de maandelijkse
kosten (zoals noodzakelijk onderhoud,
rente, afschrijving, ozb, verzekering,
enzovoort) lopen door. Het gratis
ter beschikking stellen van het pand
kost de gemeente geld. Meting in 2016
kwam op 124.000 euro in dat jaar.
Daarom is het pand ook inmiddels
verkocht aan Tuin BV die het gaat
opknappen. We streven er natuurlijk
naar dat dit zo snel mogelijk wordt
gedaan: een opgeknapt pand versterkt
de kwaliteit van de opgeknapte
omgeving.

Wij, het college van burgemeester en
wethouders, willen voorop stellen dat
wij de situatie, waarin de gemeente
Den Helder met de heer Scholte is
beland, betreuren. Ons doel is altijd
geweest zo zorgvuldig mogelijk te
handelen en met respect voor perso
nen en de kunst. Vanuit de overtuiging
dat dit past bij het openbaar bestuur.
En vanuit de overtuiging het goede te
doen voor de stad en zijn inwoners. 

Daarbij is er geen enkele reden om de
heer Scholte anders te behandelen
dan andere burgers met een betalings
achterstand. Juist van een gemeente
mag verwacht worden dat zij geen
voorkeursbehandeling geeft.
Zorgvuldig handelen
Het college en de gemeenteraad
hebben jarenlang geprobeerd om er
met de heer Scholte uit te komen.

Hoe wordt voor de
kunst gezorgd?
De heer Scholte wist al lang dat
hij het pand moet verlaten. Door
dat niet op tijd te doen, nam hij
geen verantwoordelijkheid voor de
kunst. De gemeente neemt de ver
antwoordelijkheid voor de kunst
nu over. Van alle objecten is een
foto en beschrijving gemaakt. De
verhuizing en zorgvuldige opslag
wordt gedaan door een hierin
gespecialiseerd bedrijf.

•
• _–_ 		

Openbare kennisgevingen

• • 

Let op: wijziging in bekendmaken van regelingen
Sinds maart van dit jaar maakt de gemeente haar verordeningen en beleidsre
gels (hierna gezamenlijk: regelingen) officieel bekend in het elektronische
Gemeenteblad. Daarnaast blijven we uit service ook kennisgeven van nieuwe
regelingen op deze gemeentelijke Stadsnieuwspagina.
Het Gemeenteblad vindt u via www.officielebekendmakingen.nl Bekendmaking
op deze site is vereist voor inwerkingtreding van de regeling. Vanaf de inwer
kingtreding kunnen rechten en plichten voor eenieder voortvloeien uit een
regeling. Na bekendmaking wordt de regeling ook volledig gepubliceerd op
www.overheid.nl Hier is de regeling eenvoudig(er) te vinden. Op www.over
heid.nl staan meestal ook alle bijbehorende stukken.
Let op: het elektronische Gemeenteblad verschijnt vaker dan het Stadsnieuws.
Houd u er dus rekening mee dat een verordening of beleidsregel al in werking
getreden is op het moment dat de kennisgeving in het Stadsnieuws verschijnt.
De publicaties in deze openbare bekendmaking zijn wettelijk voorgeschreven
of vloeien voort uit gemeentelijk beleid.
Ter inzage
U kunt stukken en plannen die ter inzage liggen (tenzij anders vermeld), inzien bij
het Klantcontactcentrum in het stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder.
De openingstijden zijn: van maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 17.00 uur,
donderdag van 8.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Voor het inzien
van een dossier dat ter inzage ligt moet er een afspraak bij het Klantcontactcentrum
worden gemaakt, telefoon 14 0223.
Zienswijze
Bent u het niet eens met de ontwerpbesluiten, dan kunt u als belanghebbende uw
zienswijze kenbaar maken. Als het een omgevingsvergunning betreft kan iedereen
zijn zienswijze kenbaar maken. 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 uw zienswijze kenbaar maken door contact op
te nemen met de Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.
Bezwaarschrift
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht hebben belanghebbenden het recht
tegen een besluit kosteloos bezwaar te maken door het indienen van een bezwaar
schrift. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken worden ingediend. De termijn
van zes weken gaat in één dag na verzending van de besluiten aan de aanvrager.
Deze 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 moet u schriftelijk indienen 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 aan
vragen voor een omgevingsvergunning
ontvangen:
• in het openbaar groen in het hofje
Middelzand 25, kappen negen
acacia’s;
• Z wanenbalg 1602, plaatsen kapschuur
bij woning;
• Landmetersweg 67, wijzigen gevel
woning;
• J an Verfailleweg 12, vervangen van de
dakpannen en dakgoten bij de
woning;
•D
 uinbrink 2, wijzigen voorgevel
woning;
• Lombokstraat 2 B, plaatsen van een
aanbouw aan de school;
•V
 an Galenstraat 82, bestemming pand
van winkel naar wonen en wijzigen
voorgevel;
• Baljuwstraat, ongenummerde licht
mast / Boerhaavestraat, lichtmast 4 /
Brakkeveldweg, lichtmast 50 / Breewijd, , lichtmast 4 / Breewijd, licht
mast 17 / Breewijd, lichtmast 18 /
Breewijd, lichtmast 26 / Breewijd,
lichtmast 31 / Drs. F. Bijlweg, licht
mast 85 / Drs. F. Bijlweg, lichtmast 95
/ Fabrieksgracht, lichtmast 9 / Guldemondweg, lichtmast 06 / Guldemondweg, lichtmast 08 / Guldemondweg,
lichtmast 4 / Guldemondweg, licht
mast 3 / Het Nieuwe Diep, lichtmast
39 / Het Nieuwe Diep, lichtmast 36 /
Huisduinerweg, lichtmast 7 / Huis
duinerweg, lichtmast 10 / Huisduinerweg, lichtmast 13 / Huisduinerweg,
lichtmast 12 / IJsselmeerstraat, licht
mast 4 / IJsselmeerstraat, lichtmast

17 / Jan Verfailleweg, lichtmast 3 / Jan
Verfailleweg, lichtmast 16 / Jan Verfailleweg, lichtmast 39 / Jan Verfailleweg,
lichtmast 46 / Kanaalweg, lichtmast 62 /
Kanaalweg, lichtmast 61 / Kanaalweg,
lichtmast 60 / Kanaalweg, lichtmast 40 /
Kanaalweg, lichtmast 39 / Kievitstraat,
ongenummerde lichtmast / Marsdiepstraat, ongenummerde lichtmast / Marsdiepstraat, ongenummerde lichtmast /
Marsdiepstraat, ongenummerde lichtmast
/ Marsdiepstraat, lichtmast 44 / Marsdiepstraat, lichtmast 36 / Marsdiepstraat, lichtmast 35 / Marsdiepstraat,
lichtmast 41 / Nieuweweg, lichtmast 50
/ Nieuweweg, lichtmast 54 / Nieuweweg,
lichtmast 68 / Nieuweweg, lichtmast 75
/ Nieuweweg, lichtmast 96 / Nieuweweg,
lichtmast 31 / Nieuweweg, lichtmast 35
/ Nieuweweg, lichtmast 22 / Nieuweweg,
lichtmast 21 / Nieuweweg, lichtmast 105
/ Nieuweweg, lichtmast 86 / Nieuweweg,
lichtmast 13 / Polderweg, lichtmastnum
mer onbekend / Ruyghweg, lichtmast 46
/ Ruyghweg, lichtmast 57 / Ruyghweg,
ongenummerde lichtmast / Ruyghweg,
ongenummerde lichtmast / Schootenweg,
lichtmast 100 / Schootenweg, lichtmast
117 / Schootenweg, lichtmast 123 /
Schootenweg, lichtmast 104 / Schootenweg, lichtmast 107 / Schootenweg, licht
mast 125 / Schootenweg, lichtmast 74 /
Schootenweg, lichtmast 66 / Schootenweg, lichtmast 63 / Schootenweg, licht
mast 58 / Schootenweg, lichtmast 54 /
Schootenweg, lichtmast 45 / Schootenweg, lichtmast 42 / Schootenweg, licht
mast 53 / Schootenweg, lichtmast 72 /
Spoorgracht, lichtmast 4 / Spoorgracht,
ongenummerde lichtmast / Sportlaan,
lichtmast 35 / Sportlaan, lichtmast 4 /
Texelstroomlaan, lichtmast 65 / Texelstroomlaan, lichtmast 64 / Texelstroom-

laan, lichtmast 42 / Texelstroomlaan,
lichtmast 48 / Texelstroomlaan, licht
mast 2 / Texelstroomlaan, lichtmast 3 /
Texelstroomlaan, lichtmast 12 / Timorlaan, lichtmast 35 / Torplaan, lichtmast
78 / Torplaan, lichtmast 76 / Torplaan,
lichtmast 65 / Torplaan, lichtmast 39 /
Torplaan, lichtmast 17 / Torplaan, licht
mast 9 / Torplaan, lichtmast 8 / Torplaan, lichtmast 41 / Walvisvaarderweg,
lichtmast 10 / Walvisvaarderweg, licht
mast 25 / Waterkeringsweg, ongenum
merde lichtmast / Waterkeringsweg,
ongenummerde lichtmast / Waterkeringsweg, lichtmast 23 / Waterkeringsweg, lichtmast 30 / Waterkeringsweg,
lichtmast 34 / Waterkeringsweg, licht
mast 32 / Zandkreekweg, lichtmast 7 /
Zuiderhaaks, lichtmast 26 / Zuiderhaaks,
lichtmast 25 / Zuiderhaaks, lichtmast 16
/ Zuiderhaaks, lichtmast 14 / Zuiderhaaks, lichtmast 4 / Zuidwal, lichtmast 4
/ Zuidwal, lichtmast 7 /Zuidwal, licht
mast 16 / Zuidwal, lichtmast 28, monte

ren van 100 tweezijdige Citydisplays om
lichtmasten;
• Cederhout 1, brandveilig gebruik pand;
• Middelzand 5308, plaatsen reclame aan
en rondom woning.
Daarnaast hebben burgemeester en
wethouders de volgende melding sloop
voornemen Bouwbesluit ontvangen:
• Badhuisstraat 53, verwijderen van
asbesthoudende materialen uit de
stal op het terrein.
De ingekomen aanvragen liggen niet ter
inzage. U kunt pas een formeel bezwaar
schrift of beroepschrift indienen als de
vergunning is verleend of geweigerd.
Tegen sloopmeldingen staat geen rechts
bescherming open. Voor meer informatie
over de ingekomen aanvragen, kunt u con
tact opnemen met het Klantcontactcen
trum telefoon 14 0223.
Voorgenomen omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders willen
medewerking verlenen aan de volgende
aanvragen:
• J avastraat 23, brandveilig gebruik pand;
• Pasteurstraat 4A, brandveilig gebruik
pand;
• Pasteurstraat 4B, brandveilig gebruik
pand.
De bovengenoemde aanvragen, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken
liggen vanaf 30 april 2018 gedurende zes
weken ter inzage. In deze periode kan een

ieder een zienswijze indienen tegen het
ontwerpbesluit. Meer informatie over het
inzien van de stukken en het indienen van
een zienswijze leest u elders op de pagina
onder het kopje ‘Ter inzage’ en ‘Zienswijze’.
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:
• Tuinderspad (kadastrale identificatie
71330158570000), oprichten tunnel
kassen t.b.v. stadstuinderij en afwijken
bestemmingsplan. Door dit besluit is de
nieuwe uiterste beslisdatum 31 mei
2018.
• Het Nieuwland 2, aanleggen kanosteiger
en verharding op terrein. Door dit
besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum
1 juni 2018.
• Willemsoord 62, legaliseren gewijzigde
indeling. Door dit besluit is de nieuwe
uiterste beslisdatum 4 juni 2018.
Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht is een beslissing inzake de
procedure ter voorbereiding van een
besluit niet vatbaar voor bezwaar of
beroep, tenzij deze beslissing de belang
hebbende los van het voor te bereiden
besluit rechtstreeks in zijn belang treft.
Behoudens deze uitzondering kan daarom
pas tegen de vergunning bezwaar worden
ingediend op het moment dat de vergun
ning verleend is.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen week de volgende omgevings
vergunningen verleend:
•W
 illemsoord 50, afwijken bestemmings
plan (toevoeging categorie 3
horeca i.v.m. snackbar)
(verzenddatum 19-04-2018);
• in het openbaar groen ter hoogte
van Vogelzand 3424, kappen iep
(verzenddatum 20-04-2018);
• tegenover Zaanstraat 8, kappen iep
(verzenddatum 20-04-2018);
• in het openbaar groen in het hofje
Middelzand 25, kappen negen acacia’s
(verzenddatum 20-04-2018);
• S portlaan 38, gewijzigd uitvoeren
eerder verleende vergunning
(verzenddatum 19-04-2018);
• Prinses Alexiastraat 3, oprichten woning
(verzenddatum 19-04-2018);
• Petrus Planciusstraat 40, plaatsen
dakkapel in achtergeveldakvlak woning

(verzenddatum 19-04-2018);
• Sternstraat 33, optrekken
achtergevel en kap woning
(verzenddatum 16-04-2018);
•M
 iddenvliet 27A, renoveren
dak en plaatsen nieuwe dakkapel
in zijgeveldakvlak woning
(verzenddatum 16-04-2018);
• op de percelen aan de Prins Clauslaan,
de Zuiderhaaks en de Akkerbouwstraat, plaatsen damwanden en drie
duikers (verzenddatum 18-04-2018);
•M
 eester J. Henderikxstraat 25, kappen
conifeer (verzenddatum 20-04-2018);
• Aarjen Teunisz Jongkeesstraat 15,
kappen lijsterbes
(verzenddatum 20-04-2018);
• Fluytstraat 3, plaatsen dakkapel
in voorgeveldakvlak woning
(verzenddatum 19-04-2018);
• Pieter Slothplantsoen 2,
oprichten berging aan woning
(verzenddatum 16-04-2018);
• in de windsingel ter hoogte van
Langevliet 60, kappen vier populieren
(verzenddatum 20-04-2018).
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’
Verleende omgevingsvergunning
Directe inwerkingtreding
Deze vergunningen treden direct na
bekendmaking in werking vanwege de
onveilige situatie die is ontstaan door
de slechte staat van deze bomen:
• naast Sportlaan 11, kappen meelbes
(verzenddatum 20-04-2018);
• in het park Quelderduyn
(Schootenweg), kappen wilg
(verzenddatum 20-04-2018);
• in het openbaar groen ter hoogte van
Willem van Alcmadestraat 18, kappen
berk (verzenddatum 20-04-2018).
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’.

Den Helder, 29 april 2018
Koen Schuiling, burgemeester
Robert Reus, gemeentesecretaris

Landelijke Opschoondag breekt opnieuw record
Eind maart vond voor de zestiende keer de Landelijke Opschoondag
plaats. Landelijk was een recordaantal van 133.000 vrijwilligers op pad
om zwerfafval op te ruimen. Het aantal deelnemers, waaronder steeds
meer jongeren, steeg ten opzichte van vorig jaar met 17 procent.
Dat was ook in Den Helder het geval!

Op de website van Nederland
Schoon zijn diverse schoonmaak
acties aangemeld in onze stad. Ze
gingen aan de slag in hun eigen
omgeving. Actief waren de leer
lingen van basisscholen De Vloed
lijn, Eben Haëzer en Villa Kakel
bont. Ook lieten zich van hun
beste kant zien: Albert Heijn
Schooten Plaza, BSO Sportcity en
de deelnemers aan een initiatief
van Ilse Kootkar. Gezamenlijk
hebben zij bijgedragen aan de
Landelijke Opschoondag voor een
schoon Den Helder! Allen hartelijk
dank!
Volgend jaar ook meedoen?
Noteer de datum alvast in je
agenda: zaterdag 23 maart 2019.
Wil je eerder aan de slag met je
buurt, vereniging, school?
Gereedschappen lenen voor een
schoonmaakactie kan altijd! Neem
contact op met de wijkconciërge
van je wijk via 14 0223.

