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KERSTVERHAAL (voor alle grote en kleine mensen die wel eens gepest worden)

 

Rudolf, het rendier
Rudolf is een rendier. Hij lijkt op zo’n 
mooi hertje dat je ziet in de Helderse 
vallei, maar dan groter. Toen Rudolf 
net geboren was waren zijn papa en 
mama natuurlijk hartstikke blij met 
hem. Hij had een prachtig velletje, 
zijn oren stonden meteen rechtop en 
zijn ogen waren groot en zo bruin dat 
ze bijna zwart leken. Net alsof je in 
een spiegel keek. Je zag jezelf gewoon 
terug. En hij was, hoe klein hij ook 
was, al heel gespierd. Dus al snel kon 
hij hard rennen en heel hoog springen.

Maar toen hij ouder werd kleurde zijn 
neusje rood. Dat zag hij toen hij weer 
een keer gek deed en scheel keek. 
«Hè», zei hij tegen zijn moeder, «kijk 
‘s, het is net of ik een rode neus heb». 
Zijn moeder keek hem lachend aan: 
«die had je al toen je geboren werd en 
maakt je nog mooier dan je al bent». 
Toen ging Rudolf naar zijn vader. 
«Lieve zoon», zei zijn vader, «loop 
eens naar de grote drinkplas en kijk 
naar jezelf».

Rudolf sjokte naar de plas. Hij was een 
beetje verdrietig geworden door die 
rode neus van hem. Zijn vriendjes 
lachten erom. Hij was altijd zo vrolijk, 
maar nu vond hij er niets meer aan om 
met ze te spelen. Soms werd hij zelfs 
gepest. «Clowntje met je kersenneus», 
riepen ze dan. Of hij voelde gewoon 
dat ze stiekem kletsten over hem. Dan 
werden ze opeens stil als hij eraan 

het water stond, hoorde hij iets ritselen. 
Hij schrok ervan en wou snel de benen 
nemen. «Hohoho», bromde iemand, «niet 
weglopen... tjonge, tjonge, tjonge, wat 
ben jij een mooi rendier!» Die stem was 
wel zwaar, maar heel warm en vriende
lijk. Uit het bos kwam een man met een 
baard, een rode mantel en een bel in zijn 
hand. «Hohoho», zei de man weer, «mag 
ik even naast je zitten? Gezellig hoor!»

Rudolf herkende hem meteen. Het was de 
Kerstman. «Wat leuk u te ontmoeten», 
zei Rudolf, «hoe komt u uitgerekend hier 
in deze bossen?» De Kerstman keek hem 
lachend aan. Het was net alsof hij kaars
jes in zijn ogen had. «Ik ben hier elk 
jaar. Al vanaf de eerste keer dat je een 
beetje verdrietig bij de plas stond. Toen 
wou ik je helpen en een beetje troosten, 
maar gelukkig zag ik dat je het zelf kon. 
Ik zag hoe sterk je was. En sinds die keer 
was ik er altijd als jij hier ook bent».

«Dat heb ik nooit gemerkt», zei Rudolf 
verbaasd en zijn ogen werden nog groter. 
«Dat was ook precies de bedoeling», ant
woordde de Kerstman, «want zo voelde je 
dat je niet alleen was al zag je me niet».

«Maaarrrre, ik wil je wat vragen», zei de 
Kerstman, «mijn ogen worden slechter en 
met de Kerst is het vaak zo donker dat ik 
bijna niets zie. Wil jij me helpen?»

«Nou, graag natuurlijk», zei Rudolf, 
«maar hoe?»

«Weet je», lachte de Kerstman, «toen je 
geboren werd met dat kleine rode neusje 

kwam. Eigenlijk huilde hij er wel eens 
een beetje om, maar natuurlijk alleen als 
niemand het zag. Stel je voor!

Toen hij bij de grote plas zat was het 
helemaal windstil. Hij kon zichzelf goed 
zien. Eerst zag hij alleen maar die rode 
neus. En nog eens. En nog eens. Hij werd 
er bijna weer verdrietig van. Maar toen 
hij beter keek zag hij dat zijn gewei al 
flink gegroeid was. Hij ging eens staan 
en zag hoe gespierd hij was geworden. 
Hij keek in het water en keek recht in 
zijn eigen ogen. Daar schrok hij even 
van. Het was net of die ogen hem vroe
gen waarom hij, Rudolf, niet beter keek 
naar alle mooie dingen van hem waarmee 
hij iedereen blij kon maken. Zijn ouders 
waren dol op hem en zijn vriendjes 
plaagden hem wel maar eigenlijk alleen 
omdat hij zich zo schaamde voor zijn 
neus. Het was wel stom van ze maar ze 
bedoelden te zeggen dat ze allang aan 
die rode neus gewend waren.

Rudolf huppelde vrolijk terug. «Heb je 
het goed gezien?», vroeg vader. 
«Bedankt papa», zei Rudolf, «ik moet 
niet zo letten op die neus, want ik kan 
veel meer en ik ben veel meer!» Papa gaf 
Rudolf een dikke knuffel. Wat was hij 
trots op zijn slimme zoon.

Elk jaar ging Rudolf naar de grote plas. 
Zijn gewei groeide. Hij werd steeds ster
ker. Zijn vel glansde en zijn ogen waren 
prachtig. Toen hij op een dag weer bij 

Kerstbomenactie zaterdag 6 januari

Sleep je groen!

van je dat zo mooi 
als een klein kerst
balletje licht gaf toen 
je bij je moeder lag, wist ik 
het meteen. En toen je 
later verdrietig was 
omdat je ermee werd 
gepest wou ik elke 
keer wel naar je toe
komen om je te 
troosten. Het zou allemaal 
goed komen. Ik kon bijna niet wachten 
om het je te zeggen. Maar ik moest 
geduld hebben tot je sterk zou zijn en je 
gewei groot was».

«En mijn grote rode neus...», schaterde 
Rudolf. «Precies!», zei de Kerstman, 
«want als jij voorop wilt gaan en met de 
andere rendieren mijn slee wilt trekken, 
hoef ik nooit meer te zoeken als ik je 
lichtgevende rode neus zie. En, je maakt 
niet alleen mij blij maar ook heel veel 
kinderen over de hele wereld!»

Rudolf moest even slikken. Het brandde 
een beetje achter zijn ogen. Wat niet 
altijd leuk was geweest werd nu opeens 
iets waar hij heel veel plezier mee zou 
geven! Hij had niet gemerkt dat zijn 
papa en mama en al zijn vriendjes had
den meegeluisterd wat de Kerstman zei. 
«Doen Rudolf!», riepen ze allemaal tege
lijk, «te gek, we zijn hartstikke trots op 
je!» Zijn lieve moeder knikte en zijn 
vader kwam naar hem toe en gaf hem 
zo’n harde kus dat het wel een klapzoen 
leek: «je hebt het helemaal zelf gedaan, 
zoon. Ik ben zo blij en trots op je», 
fluisterde hij in Rudolfs oor.

Rudolf nam afscheid en ging aan zijn 
grote avontuur beginnen. Hij kwam 
over de hele wereld en iedereen die 
hem zag werd er blij en warm van. 
Vooral de Kerstman natuurlijk! En als 
ze met alle rendieren samen uitrustten 
bij een groot vuur vertelde Rudolf nog 
wel eens dat hij vroeger werd geplaagd 
met zijn rode neus omdat die best bij
zonder was. Maar dat de Kerstman hem 
had geleerd dat iedereen bijzonder is.

«Gelukkig maar!», bromde de Kerstman 
met zijn diepe stem, «als iedereen 
hetzelfde was, was er toch niks aan?» 
Hij pakte zijn bel en riep nog een keer 
«Hohoho, en nu gaan we slapen hoor. 
Welterusten allemaal!» Hij knuffelde 
alle rendieren en Rudolf...die kreeg 
een dikke kus op zijn grote rode neus. 
Hij gloeide ervan.

Koen Schuiling,
burgemeester

Sleep je ook mee tijdens de kerstbomenactie? Na de feestdagen is het  

weer tijd om de kerstboom op te ruimen. Een kunstboom kan naar zolder. 

Een echte boom kan natuurlijk met kluit en al in de tuin. Dan kan ‘ie volgend 

jaar opnieuw de kamer in. Geen kluit of geen plek hiervoor? Lever dan 

 zaterdag 6 januari de kerstboom in tijdens de jaarlijkse kerstbomenactie.

20 eurocent
HVC komt met inzamelvoertuig, lootjes 
en muntjes bij jou in de wijk. Voor 
iedere boom die je inlevert, ontvang je 
twintig cent en een lootje. De twintig 
cent kan gelijk in je portemonnee en 
met het lootje maak je kans op een 
prijs. 

We maken de winnende lotnummers 
bekend op de Stadsnieuwspagina van 
zondag 14 januari, op de website van 
de gemeente, www.denhelder.nl en op 
de facebookpagina van de gemeente.

Prijsuitreiking
Ben je een van de prijswinnaars? Kom 
dan op woensdag 24 januari naar de 
prijsuitreiking in de kantine van het 
stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20. 
Daar reikt wethouder Odd Wagner om 
14.30 uur de prijzen uit.

Inzamelpunten kerstbomen
Je vindt ons zaterdag 6 januari op de 
volgende plekken:
De Schooten
~  obs De Dijk, Heiligharn 

08.00 – 09.45 uur

~  Winkelcentrum Vrede en Vrijheid 
10.00 – 11.30 uur

~  Sporthal De Brug 
12.30 – 14.15 uur

~  Industrieterrein Snookercentrum 
14.30 – 15.30 uur

 

Stad Binnen de Linie Oost
~  Parkeerterrein Albert Heijn 

08.00 – 09.45 uur
~  Maranathakerk, Vijzelstraat 

10.00 – 11.30 uur
~  Parkeerterrein Doolhof 

12.30 – 15.00 uur
 

Stad Binnen de Linie West
~  Parkeerterrein Kanaalweg 

08.00 – 09.45 uur
~  obs De Kluft, Lombokstraat 

10.00 – 11.30 uur
~  Parkeerterrein Sportlaan 

12.30 – 15.00 uur
 
Nieuw Den Helder/ Huisduinen
~  Huisduinen O.S.&O terrein 

08.00 – 09.45 uur
~  Parkeerterrein FC Den Helder 

10.00 – 11.30 uur
~  Parkeerterrein Scheldestraat 

12.30 – 14.15 uur
~  Parkeerterrein Treilerstraat 

14.30 – 15.30 uur
 
Julianadorp
~  Middelzand bij ‘t Dorpshuis 

08.00 – 09.45 uur
~  Vogelzand 31, bij de scholen 

10.00 – 11.30 uur
~  Winkelcentrum Dorperweerth 

12.30 – 15.30 uur

Veel succes met inzamelen en graag 
tot 6 januari!
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Komt u ook?

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2018

Burgemeester en wethouders van  

Den Helder en de directies van Zeestad,  

Port of Den Helder, Willemsoord en  

Den Helder Airport nodigen u van harte  

uit voor de gezamenlijke openbare nieuw- 

jaarsbijeenkomst op maandag 8 januari.

De bijeenkomst vindt plaats van 19.00  
tot 22.00 uur in theater De Kampanje,  
Willemsoord 63 in Den Helder.

U bent van harte welkom om samen met  
ons het nieuwe jaar in te luiden!

Den Helder Cultuur-
challenge: kom op 
met jouw idee!

Je hebt nog een paar weken om 
jouw idee in te sturen waarmee 
je Den Helder nóg sterker als 
cultureel hart van de regio op 
de kaart zet. Onze cultuurchal-
lenge sluit op 5 februari! Mis-
schien brengen de aanstaande 
feestdagen je op inspirerende 
gedachten?

Wij willen ons culturele aanbod 
blijven verbreden met nieuwe ini
tiatieven. Wij zijn dan ook op 
zoek naar inspirerende en ver
nieuwende ideeën om onze stad 
nóg sterker als cultureel hart  
van de regio neer te zetten.  
We zoeken naar activiteiten en 
evenementen waarvoor mensen 
speciaal 
naar onze 
stad 
komen, 
waarna zij 
enthousi
ast het  
verhaal 
van Den 
Helder 
aan anderen door
vertellen. Jaarlijks organiseert de 
gemeente Den Helder hiervoor 
een prijsvraag. Kom maar op met 
jouw verfrissende idee en/of 
experiment in de kunst of cul
tuur! Een goed idee belonen wij 
met maximaal € 20.000! 

Meer weten/aanmelden? 
Stuur vóór maandag 5 februari 
2018 jouw idee naar onze 
beleidsadviseur cultuur Judith 
Koning, via j.koning@denhelder.
nl. Je kunt ook bij haar terecht 
als je nog vragen hebt of nader 
wilt overleggen. Lees eerst even 
de voorwaarden om deel te 
nemen op www.denhelder.nl/ 
cultuurchallenge

NIX18 tips voor de feestdagen 

Veiligheid tijdens jaarwisseling 
De kerstvakantie is een feestelijke 

tijd. Vooral met de jaarwisseling wil 

iedereen een feestje bouwen. Dit 

mag ook, maar we moeten ons wel 

aan een aantal regels houden. 

Wat doet de gemeente?
De gemeente Den Helder zorgt samen 
met politie, brandweer, jongerenwerk 
en bureau Halt voor maatregelen om 
de jaarwisseling veilig en feestelijk te 
laten verlopen. Er worden verschil
lende maatregelen genomen om over
last, vernielingen en schade te voor
komen. Zo zorgt de gemeente ervoor 
dat er geen brandbare losse spullen in 
de openbare ruimte liggen, zoals 
zwerfafval, pallets en dergelijke. Verder 
worden in de week voor de kerstvakan
tie afvalbakken afgesloten. Bureau 
Halt geeft preventief vuurwerklessen 
op basisscholen. De politie en 
gemeente controleren in deze periode 
extra op vuurwerk op straat en bij 
scholen. 

Wat kunt u zelf doen?
Tijdens Oud en Nieuw is er een grotere 
kans dat dingen uit de hand lopen. 
Helaas slaat een feeststemming soms 
om in agressie en geweld. Relschop
pers brengen dan zichzelf en anderen 
in gevaar. Vaak hinderen zij ook poli
tie, brandweer, ambulancepersoneel en 
handhavers van de gemeente. Help 
mee om Oud en Nieuw een feest te 
laten blijven! Zorg dat uw geparkeerde 
auto niet de doorgang op de openbare 
weg blokkeert als u op bezoek gaat bij 
familie of vrienden. De hulpdiensten 
moeten als het nodig is snel ter plekke 
kunnen zijn. 

Kom in actie als u getuige bent van 
agressie en geweld. Er is altijd wel iets 
wat u kunt doen. 112 bellen bijvoor
beeld. 

Noteer indien mogelijk uiterlijke ken
merken en/of maak een foto of filmpje 
met uw mobiele telefoon. 
Woont u in de buurt van een school of 
winkels en ziet u verdachte zaken, 
neem dan contact op met de politie. 
Let altijd goed op uw eigen veiligheid. 
Schat de situatie in en kies wat de 
juiste actie is. 

Wat als het uit hand loopt?
Mocht het toch uit de hand lopen, dan 
treedt de politie onverbiddelijk op 
tegen mensen die overlast veroorzaken 
én tegen personen die zich agressief 
gedragen tegenover werknemers met 
een publieke taak. 

Hogere straffen
De officieren van justitie eisen in 
strafzaken die te maken hebben met 
de jaarwisseling hogere geldboetes, 
taakstraffen of gevangenisstraffen. De 
strafeis zal ongeveer 75 procent hoger 
liggen dan anders. Bij agressie en 
geweld tegen politie, hulpverleners of 
andere mensen met een publieke
taak (buschauffeurs, gemeenteperso
neel) is de strafeis altijd al twee keer 
zo hoog (100 procent extra), maar bij 
zaken rond de jaarwisseling gaat dat 
naar 150 procent extra. In veel geval
len zal snelrecht of supersnelrecht 
worden toegepast: taakstraffen 

 moeten direct na de jaarwisseling uit
gevoerd worden. Ook kan huisarrest 
voor de volgende jaarwisseling opge
legd worden. Verder wordt schade 
altijd volledig op de daders verhaald.

Vuurwerk kopen en afsteken
Vanuit het oogpunt van veiligheid 
brengen wij nogmaals de regels rond 
het kopen en afsteken van vuurwerk 
onder de aandacht. 

•  je mag pas vuurwerk kopen als  
je 16 jaar of ouder bent

•  koop het vuurwerk bij een erkend 
verkoopadres 

•  ga direct met het vuurwerk naar 
huis en berg het op, bijvoorbeeld in 
een blikken trommel

•  vuurwerk afsteken in winkelcentra, 
bij het ziekenhuis en bij ver
zorgingshuizen is verboden

•  strijkers zijn verboden (illegaal) 
vuurwerk

•  steek het vuurwerk ALLEEN af  
tussen 18.00 uur (31 december) en 
02.00 uur (1 januari)

•  lees eerst goed de Nederlandse 
gebruiksaanwijzing. Is die er niet? 
Blijf dan van het vuurwerk af!

•  vul een fles met zand en zet vuur
pijlen goed neer! Gooi het niet van 
je af

•  gebruik een aansteeklont en geen 
open vuur, zoals een aansteker

•  houdt een afstand van circa zes 
meter in acht

•  bescherm je ogen met een veilig
heidsbril

•  draag geen nylon kleding!
•  bewaar vuurwerk niet in je zakken
•  denk aan anderen, vooral aan 

 ouderen, kinderen en dieren
•  experimenteer nooit met vuurwerk
•  steek weigeraars niet opnieuw aan
•  maak vuurwerkafval onschadelijk 

door het in water te dompelen of 
gooi er een emmer water over

•  ruim vuurwerkafval, nadat je het 
onschadelijk hebt gemaakt, meteen 
op. Je kunt het gewoon bij het huis
vuil doen

EN ALS HET TOCH NOG MISGAAT… 
WATER, WATER EN NOG EENS WATER!

U houdt zich niet aan de regels, wat 
dan?
Politie en handhavers van de gemeente 
houden toezicht. Heeft u illegaal vuur
werk in uw bezit of steekt u buiten de 
toegestane tijden vuurwerk af, dan 
krijgt u een boete. Hoe hoog die is, 
bepaalt Justitie.

Taakstraffen
Minderjarigen (12 tot en met  
17jarigen) die zich niet aan de regels 
houden kunnen een taakstraf of een 
boete krijgen. Wordt een jongere voor 
het eerst aangehouden door de politie, 
dan kan hij of zij kiezen tussen een 
boete of een taakstraf via bureau 
HALT. Voor dit laatste is toestemming 
nodig van de ouders. Is een jongere al 
eerder in de fout gegaan of wil hij of 
zij geen taakstraf, dan wordt Justitie 
ingeschakeld en volgt een boete.

Klachten over vuurwerk?
Vuurwerk afsteken mag alleen van  
31 december 18.00 uur tot 1 januari 
02.00 uur.

Ondanks de vele waarschuwingen zijn 
er ieder jaar weer mensen die toch 
buiten deze tijdstippen vuurwerk 
afsteken. Zelfs nu al! Hele ‘bommen’ 
zelfs. Belt u alstublieft de politie als 
dat het geval is: 0900  8844. Zo kun
nen we gerichter toezicht houden en 
zoveel mogelijk overlast voorkomen.

Gezellig, de feestdagen: uitgaan en lekker eten! En daarbij hoort voor  

velen van u een lekker glaasje alcohol. Maar… kunt u uw kinderen mee 

laten proosten? Officieel mogen jongeren tot 18 jaar geen alcohol kopen. 

Daarom is het verstandig om ze tot die leeftijd ook niet thuis te laten 

drinken. Dat geldt dus ook voor het kerstdiner en oudejaarsavond.  

Uit onderzoek blijkt dat jongeren onder de 18 die thuis leren drinken 

 uiteindelijk meer gaan drinken.

Met het uitstellen van die eerste 
slok, dat eerste glaasje alcohol helpt 
u uw kind om gezond op te groeien. 
Maar hoe doet u dat tijdens de 
kerst en nieuwjaarsfeesten? Met 
het oog op de naderende feestdagen 
een paar tips voor een gesprek over 
NIX: niet roken en drinken tot je 
18e.

Maak de afspraak van NIX
Als u duidelijk met uw kind 
afspreekt dat hij of zij niet rookt of 
drinkt tot zijn/haar 18e, is er geen 
misverstand tijdens het uitgaan en 
op feestdagen. Afspraak is afspraak.

Kies een goed moment
Timing is alles. Onderzoek wijst uit dat 
het meest effectief is om roken en 
drinken aan de orde te stellen als uw 
kind een nieuwe fase ingaat. Bijvoor
beeld het eerste oudejaarsfeest alleen 
met vrienden. Dat zijn de momenten 
waarop ze hiermee in aanraking 
komen.

Niet te vaak
Uit verschillende onderzoeken blijkt 
dat niet de kwantiteit, maar de kwali
teit van de communicatie over roken 
of drinken telt. Maak er geen verhoor 
van, maar toon oprecht belangstelling, 

wees eerlijk en respectvol, laat 
elkaar uitpraten en luister goed. 
Verwacht niet dat uw kind alles ver
telt wat hij of zij doet of meemaakt.

Geef het goede voorbeeld
Jongeren kijken naar het voorbeeld 
dat ouders geven: Geef een leuke 
invulling aan deze avonden. Zonder 
of met weinig alcohol kan je ook 
heerlijk feesten. Bijvoorbeeld met 
een Happy Drink, kijk voor recepten 
op www.happydrinks.nl
Kijk voor meer informatie op  
www.hoepakjijdataan.nl en  
www.nix18.nl



STADSNIEUWS

Bomen over bomen: kappen of niet?
In een eerder artikel hebben we er al over geschreven: waar de ene persoon 

graag een boom ziet verschijnen, ziet een ander hem graag verdwijnen.  

In dit artikel gaat het over het kappen van bomen. Het moment dat er  

geen weg terug meer is en het pleit dus is beslist.

Allereerst: het kappen van een boom 
gebeurt nooit zomaar. We kappen niet 
omdat het leuk werk is of lijkt. Dat een 
boom om moet kan verschillende rede
nen hebben. Daarvoor is het belangrijk 
even terug te gaan naar het begin: 
standplaats Den Helder (en Juliana
dorp). 

Wind en zout
We zijn vanaf drie zijden omsloten 
door (zout) water. Dat maakt dat er 
ook bijna vanuit elke windrichting 
zoute lucht wordt aangevoerd. Hoewel 
de ene boom er beter tegen kan dan 
de andere, is er geen boom die het  
lekker vindt. Ook met de relatieve hoge 
grondwaterstand in Den Helder en 
omgeving is de gemiddelde boom niet 
zo blij.

Door de zoute zeewind krijgen bomen 
last van verdrogingsverschijnselen. 
Een te hoge grondwaterstand veroor
zaakt zuurstofgebrek (verdrinkingsver
schijnselen). Deze twee verschijnselen 
compenseren elkaar niet, ze kunnen 
het een boom zelfs dubbel moeilijk 
maken. Voeg daarbij dat er aardig wat 
bomen zijn die in de verharding staan 
en het is duidelijk dat een boom in 
Den Helder het niet gemakkelijk heeft. 

Dit is een gegeven in Den Helder, daar 
valt weinig aan te veranderen. Het 
heeft wel tot gevolg dat de gemiddelde 
levensduur van een boom hier aan de 
kust aanzienlijk lager is dan een boom 
meer naar het binnenland. Bomen van 
250 jaar oud komen hier niet voor. Met 
een maximale levensverwachting tus
sen de 6080 jaar zitten we aardig 
goed (uitzonderingen daar gelaten). 
Bomen kappen omdat ze hun theoreti
sche levensduur hebben gehaald? Dat 
doen we natuurlijk niet! Maar wanneer 
dan wel?

Ziekte en aantastingen
De iep moet regelmatig het veld rui
men in onze gemeente. Meestal omdat 
de iepziekte heeft toegeslagen. Den 
Helder heeft een kleine vijfduizend 
iepen als straat, laan of parkboom. 
Niet elke iep is even gevoelig voor iep
ziekte. De oudere soorten zijn vaak 
wat gevoeliger dan de nieuwere soor
ten. Zit er echter eenmaal iepziekte in, 
dan is het een gemeentelijke verplich
ting (vanuit de Algemeen plaatselijke 
verordening) om de boom zo snel 
mogelijk te kappen en op te ruimen. 
Helaas zijn het dan vaak iepen in die 
straten waar we al sinds jaar en dag 
aan gewend zijn. Dat doet zeer.

Naast iepziekte zorgt de tonderzwam 
voor nogal wat aangetaste bomen. Zit 
zo’n zwam in de boom, dan is dat het 
begin van het einde. Er is geen cura
tief middel. We hebben hier te maken 
met een parasiet die gezond hout van 
een boom aanvreet. Kappen is de 
enige optie.

Stormschade
Wanneer door een storm bomen omge
waaid zijn, dan rest niets anders dan 
de boom te kappen. Een boom recht 
zetten (zo het al mogelijk is), is geen 
optie. Bij omwaaien zijn de veranke
ringswortels beschadigd. Een boom is 
dan niet meer stabiel. Een uitzonde
ring hierop vormen twee wilgen in de 
berm van de Waddenzeestraat ter 
hoogte van Quelderduijn. Nadat deze 
bomen bij een storm vlak zijn gegaan, 
hebben we de bomen geknot en  
laten liggen. Op deze locatie kon het; 
eco logisch interessant en de bomen  
lopen ook gewoon weer uit.

Overmatige overlast
Wat dit precies inhoudt, is per persoon 
verschillend. Het kan gaan om blaadjes 
in de dakgoot, schaduw in de tuin  
en/of huis, luizenpoep op de auto 
enzovoort. Oftewel het zijn zaken die 
persoonlijk als overmatige overlast 
ervaren worden. Dit zijn voor ons  
echter geen redenen om een boom te 
kappen. Bij wat voor soort overlast is 
kap dan wel een overweging? Dan 
moet u denken aan situaties waarin 
takken bijna de slaapkamer binnen 
groeien, de boomstam tegen de gevel 
drukt, een gevel door drup en schaduw 
niet meer lijkt op te drogen, of een 
woning permanent in het donker zit. 
Dat wil overigens niet zeggen dat een 
boom meteen wordt gekapt. Eerst  
kijken we of wellicht met snoeien  
problemen op te lossen dan wel te ver
minderen zijn. Als dat allemaal niet 
kan, dan is kap een laatste redmiddel.

Werkzaamheden in de openbare 
ruimte 
Soms ontkomen we er niet aan om 
werkzaamheden uit te voeren in de 
buurt van bomen. Denk bijvoorbeeld 
aan een vervanging van een riolering 
vlak bij bomen, of aan het vervangen 
van een kabel of leiding waar bomen 
nagenoeg bovenop staan. Natuurlijk 
proberen we altijd het werk zo te doen 
dat de bomen niet worden beschadigd. 
Soms lukt dat. In een eerder artikel 
hebben we verteld hoe we aan de 
Timorlaan 28 bomen hebben kunnen 
sparen door een grondgestuurde 
boring. Ook sommige rioolklussen kun
nen we uitvoeren zonder de weg hele
maal open te gooien. Lukt dat niet, 
dan zullen soms bomen gekapt moeten 
worden. Maar ook hier geldt weer: 
alleen als er geen andere mogelijkheid 
meer is. Vaak wordt nog gedacht dat 
met het afzagen van wortels het pro
bleem ook opgelost kan worden en dat 
dan de boom alsnog kan blijven staan. 
Een enkel klein worteltje kan in som
mige situaties nog. Vaak gaat het ech
ter om belangrijke stabiliteitswortels. 
Als je die weghaalt creëer je een 
onveilige situatie. Dat is dus geen 
optie. 

Wijkers en blijvers 
Ooit werkten we met het wijkerblij
versysteem in Den Helder. Bedoeling 
van dit systeem is dat je verschillende 
bomen door elkaar plant. Op voorhand 
bepaal je welke boom mag blijven en 
welke later zal moeten wijken. Meestal 
plant je dan trager groeiende soorten 
(de blijvers) gemengd met de snel 
groeiende soorten (de wijkers). Het 
doel hiervan is tweeledig:
•  Bij aanplant heb je al snel een beeld

Deze boom staat wel erg dicht op de 
schutting en geeft veel overlast. 
Daarom wordt voor deze boom een kap-
vergunning aangevraagd. 

Lang niet altijd is aan de buitenkant te zien of een boom nog wel gezond is. 

Wijkers en blijvers langs de Waterkeringsweg anno december 2017 en juni 1987:  
op de voorgrond twee populieren (wijkers), daarachter twee iepen (blijvers).
Volgens het wijker-blijver-systeem hadden de populieren gekapt moeten worden ten 
gunste van de iepen. Dat is niet gebeurd. Inmiddels overheersen de populieren het 
beeld en geven ze de iepen te weinig ruimte om voluit te kunnen groeien.

Deze beeldbepalende boom (een els) staat bij een van de sterflats in het Rehorst-
park. ’s Zomers geeft deze boom flink wat schaduw. Toch zullen we deze niet snel 
weghalen.

In het Pieter Mulderplantsoen zijn 
onlangs drie populieren gekapt. Ze 
waren al oud, hadden extreem overhan-
gende zware takken en last van scheu-
ren en takbreuk. Omdat deze bomen ook 
nog eens dicht op een speelplek stonden 
ontstond een onveilige situatie.

Langs de Timorlaan moest een gaslei-
ding vervangen onder het trottoir. Door 
gebruik te maken van een grondge-
stuurde boring konden de bomen geluk-
kig gespaard blijven.

•  De snel groeiende soorten begelei
den de trager groeiende soorten en 
zorgen voor bescherming (windvang)

Wanneer de bomen voldoende omvang 
hebben en de kronen elkaar nog net 
niet hinderen haal je de wijkers weg. 
Zo ontstaat weer voldoende ruimte 
voor de blijvers.

In Den Helder zijn we van dit systeem 
afgestapt. Velen van u hebben hier 
namelijk grote moeite mee. Ook op het 
moment dat we deze manier van wer
ken uitleggen. Wijkers die wij na 15 à 
20 jaar weg willen halen, worden als 

waardevolle bomen gezien. Buurt
bewoners vinden vaak dat we er dan 
eigenlijk niet meer aan mogen komen. 
Daarom zetten we tegenwoordig bij 
nieuwe aanplant de bomen zoveel 
mogelijk op de definitieve afstand. 
Verder zitten we natuurlijk ook nog 
met een bomenerfenis uit het wijker
blijververleden. De destijds als wijkers 
geplante bomen hinderen op een aan
tal plekken al enige tijd de blijvers. 
Niet op tijd kappen van de wijker bete
kent in sommige gevallen uiteindelijk 
dat niet alleen de wijker, maar ook de 
blijver moet wijken.

Bomen over bomen: vier artikelen
Dit was het laatste artikel in de vierde
lige serie over bomen in Den Helder. 
Wilt u de andere drie nog nalezen? Dat 
kan op onze website www.denhelder.nl 
Klik in de rubriek Actueel op de tegel 
Stadsnieuws. Hier vindt u per week 
een pdf van de gemeentelijke Stads
nieuwspagina. In week 45 verscheen 
het inleidende artikel ‘Bomen in  
Den Helder, een afgezaagd onderwerp?’ 
waarin de standplaats van bomen aan 
de orde kwam. In week 47 verscheen 
een artikel over het onderhoud van 
bomen, in week 49 volgde een artikel 
over het inspecteren van bomen. 

Deze populieren gaven best veel schaduw waardoor de bewoners in het donker 
zaten. Een aantal is daarom afgelopen jaar gekapt.
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Eerste serie nieuwe 
ondergrondse containers 
ingegraven

De voorbereidingen voor de nieuwe manier van afval  
inzamelen in Julianadorp zijn ondertussen gestart. De  
eerste serie ondergrondse verzamelcontainers voor rest 
afval zijn ingegraven. Eind januari krijgen de Julianadorpers 
een oranje afvalbak voor plastic, blik en drinkpakken. 

Begin februari start de nieuwe manier van inzamelen:  
plastic/blik/pak niet meer in de zak maar in de bak en  
restafval zelf wegbrengen naar de verzamelcontainer in  
de buurt. De oranje (plastic enz.) en blauwe (papier)  
afvalbakken worden dan eens per maand geleegd. De  
groene bak voor gft en etensresten elke twee weken. 

Gebruikt frituurvet en bakolie? 
Lever het in bij de supermarkt 
of bij het afvalbrengstation!
Lever gebruikt frituurvet en bakolie in bij u in de buurt: alleen dan krijgt de 
olie een nieuw leven als biodiesel. Hoe? Na verzameling bij een supermarkt 
of het afvalbrengstation gaat het vet naar een fabriek voor de verwerking tot 
biodiesel. Op die biodiesel kunnen wagens rijden. Elk jaar gebruikt ieder 
huishouden zo’n acht kilo frituurvet en dat is goed voor brandstof voor  
120 kilometer rijden. Hoe mooi is dat? 

Rond de feestdagen gebruiken we vaker frituur of bakolie. Bijvoorbeeld om 
frites, oliebollen of appelflappen te bakken. Dit gebruikte frituurvet of olie 
kunt u weer terug gieten in de originele verpakking of in een lege plastic 
fles. Ook bakolie of restjes jus mogen hierbij. Breng deze flessen naar het 
afvalbrengstation aan de Schootenweg. Alleen kleine restjes in de pan?  
Veeg deze met keukenpapier weg en gooi dat papier bij het restafval. 

Welke olie inleveren?
Dit zijn vloeibaar frituurvet, vast frituurvet, frituurolie, plantaardige olie,  
jus en restjes bakolie. Niet alleen de olie kunnen we recyclen. Ook het  
plastic dat overblijft, wordt gescheiden in een eigen recyclingproces en  
weer verwerkt tot nieuwe plastic producten. Meer informatie vindt u ook  
op www.vetgoedbezig.nl

Andere openingstijden, spreekuren en afval  
rond feestdagen
Tijdens de kerstdagen (maandag 25 en dinsdag 26 december)  

en Nieuwjaarsdag (maandag 1 januari) is de gemeente gesloten.  

Maandagochtend 8 januari zijn alle balies van de gemeente  

(stadhuis en Sociaal Domein) pas vanaf 11.00 uur geopend. 

Maandag 8 januari starten de mede
werkers van de gemeente met een 
gezamenlijke nieuwjaarsbijeen
komst. Het Klantcontactcentrum is 
deze dag telefonisch bereikbaar van 
11.00 tot 17.00 uur (via 140223). 

Afvalinzameling rond de  
feestdagen
Tijdens de kerstdagen en op  
Nieuwjaarsdag wordt er geen huis
houdelijk afval ingezameld. Ook  
het afvalbrengstation is gesloten. 

Kijk voor de gewijzigde inzameldagen 
op de digitale afvalkalender via  
www.hvcgroep.nl of de HVC afvalapp. 
Heeft u geen internet? Dan kunt u 
altijd bellen met klantenservice van 
HVC, tel. 08000700 (gratis).

Spreekuren wijkconciërges
Tussen tweede kerstdag en maandag  
8 januari houden de wijkconciërges 
geen spreekuur. Daarna bent u weer 
van harte welkom!

Den Helder werkt op 
afspraak!
Wij werken volledig op af 
spraak. U kunt digitaal  
een afspraak maken via  
www.denhelder.nl Heeft u geen 
internet, belt u dan naar 
140223.

Containers voor papier 
dicht rond oud en nieuw
Om vuurwerkschade te voorko
men worden uit veiligheid de 
containers voor papier in de 
laatste week van december 
afgesloten. Vrijdag 5 januari 
2018 kunt u weer gebruik 
maken van deze containers.

 •  
•  _–_   •  •  Openbare kennisgevingen

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 aanvragen 
voor een omgevingsvergunning ont
vangen:

•  Langevliet 27 A, verbouwen  
woon/zorggebouw voor 24 cliënten;

•  Koningstraat 74/76/78/80 en Prinsen-
straat 1/3/5, bouwen restaurant en 
 4 woningen. 

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 
 contact opnemen met het Klantcontact
centrum telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders willen  
medewerking verlenen aan de volgende 
aanvragen:
•  Nabij Willemsoord 60 D, plaatsen  

hotelschip Stevensaak ‘Antje’ voor de 
duur van 10 jaar;

•  Rijksweg 78, wijzigen gebruik bedrijfs
woning naar plattelandswoning en  
boeten van netten in garage/berging;

•  Stationsstraat 16, 18, 20, oprichten  
3 woningen (fase 1B).

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerp-
besluit en de bijbehorende stukken liggen 
vanaf 27 december 2017 zes weken ter 
inzage. In deze periode kan een ieder een 
zienswijze indienen tegen het ontwerp-
besluit. Meer informatie over het inzien van 
de stukken en het indienen van een ziens-
wijze leest u elders op de pagina onder het 
kopje ‘Ter inzage’ en ‘Zienswijze’.

Verleende omgevingsvergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben de 
afgelopen week de volgende omgevings
vergunningen verleend:
•  R.W. van de Wintstraat 45, oprichten 

woning (verzenddatum 13122017);
•  Dennenstraat 43, plaatsen dakkapel 

voorgeveldakvlak woning  
(verzenddatum 13122017);

•  Perceel N6670,Ten hoogte van  
Wethouder W. de Boerstraat  
(JVC sportvelden), kappen drie essen 
(verzenddatum 13122017).

Bezwaar
Als u het niet eens bent met een van deze 
besluiten, kunt u een bezwaarschrift indie-
nen. Meer informatie over het indienen van 
een bezwaarschrift leest u elders op de 
pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’. 

Sloopmeldingen
Daarnaast hebben burgemeester en wet
houders positief beslist op de volgende 
meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit: 
•  Spoorstraat 48 I, 48 II en 50 en Breewa-

terstraat 2, verwijderen asbesthoudende 
materialen (verzenddatum 13122017);

•  Middenvliet 27 D, verwijderen asbest
houdende materialen (verzenddatum 
13122017).

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar 
worden gemaakt.

VERKEERSZAKEN

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een gereserveerde gehandicap
tenparkeerplaats aan te leggen op het 
wegdek van:
•  de Ceramstraat, voor huisnummer 21;
•  de Westgracht, aan de westzijde van de 

weg ten zuiden van de ingang naar de 
nummers 1  7b.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeer
plaats wordt aangegeven met bord E6 van 
Bijlage I van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990. Onder dit bord 
hangt het bord met kenteken of kenmerk 
van het op de parkeerplaats te parkeren 
voertuig.

Elektrisch laadpunt
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een elektrisch laadpunt aan te 
leggen op het wegdek van:

•  de Ceramstraat, de 1e parkeerplaats 
na de kruising voor Balistraat huis
nummer 58.

Een elektrisch laadpunt wordt aangege
ven met bord E8 van Bijlage I van het 
Reglement verkeersregels en verkeers 
tekens 1990, met onderbord met de 
tekst “opladen elektrische voertuigen”.

Als u het niet eens bent met een van de 
besluiten, kunt u een bezwaarschrift 
indienen. Meer informatie over het indie-
nen van een bezwaarschrift leest u elders 
op de pagina onder het kopje ‘Bezwaar-
schrift’.

Voor meer informatie kunt u telefonisch 
een afspraak maken met het team 
Beheer Openbare Ruimte van de  
afdeling Stadsbeheer, telefoon  
(0223) 67 89 12.

BESTEMMINGSPLANNEN

Gewijzigd vastgesteld bestemmings-
plan ‘Postkantoor 2017’
Burgemeester en wethouders maken op 
grond van artikel 3.8, lid 3, juncto arti
kel 3.8, lid 4 en artikel 3.8, lid 6 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat het 
bestemmingsplan ‘Postkantoor 2017’ 
met planidentificatie NL.IMRO.0400. 
213BPPostk2017VST1 in de raadsverga
dering van 25 september 2017 gewijzigd 
is vastgesteld. 

Het bestemmingsplan ‘Postkantoor 
2017’ is opgesteld vanuit de wens om 
het gebouw en aanpalende terreinen 
behorende bij het voormalige post 
kantoor aan de Middenweg 172174 in 
Den Helder te behouden.

Vervolg op de volgende pagina
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Voor het plangebied geld momenteel geen 
actueel bestemmingsplan. Het huidige plan 
dat op het plangebied betrekking heeft 
stamt uit juli 2003. De Wet ruimtelijke orde
ning schrijft voor dat de gemeente voor haar 
gehele grondgebied bestemmingsplannen 
dient vast te stellen en dat deze elke 10 jaar 
herzien dienen te worden. Met het onder 
havige plan wordt hieraan voldaan.

Het gebouw voorziet in de functies ten 
behoeve van cultuur en ontspanning. Het 
gebruik als museum valt binnen deze 
bestemming. De overige invulling van het 
gebouw moet een bijdrage leveren aan de 
levendigheid van het Stationsplein. Hierbij 
wordt de mogelijkheid gecreëerd om op de 
verdieping een aantal nieuwe wooneenhe
den of ‘startups’ te realiseren.

Voor het opstellen van het bestemmingsplan 
is als basis het bestaande ruimtelijke beleid 
op rijks, provinciaal en gemeentelijke 
niveau gebruikt. Daarnaast is de bestaande 
situatie in de toelichting opgenomen even
als de milieuaspecten, het bodemonderzoek, 
de ontwikkelingsvisie en de juridische 
planopzet. Voor de verschillende bestem
mingen in het plangebied zijn regels 
 opgesteld.

Inzage
Het vastgesteld bestemmingsplan met bijbe-
horende stukken liggen vanaf 27 december 
2017 gedurende een periode van zes weken 
op de volgende wijzen ter inzage:
•  elektronisch via de landelijke website  

www.ruimtelijkeplannen.nl met plan- 
identificatie NL.IMRO.0400.213- 
BPPostk2017-VST1;

•  als pdf bestand, inclusief bijbehorende 
stukken, op de gemeentelijke website:  
www.denhelder.nl;

•  digitaal en op papier bij het Klantcontact-
centrum in het stadhuis aan de Drs. F. Bijl-
weg 20 (zie kader voor openingstijden). 

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging 
kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage door:
•  belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 

tegen het ontwerp van het bestemmings-
plan Postkantoor 2017 bij de gemeente 
naar voren hebben gebracht;

•  belanghebbenden die kunnen aantonen dat 
hen redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dat zij niet overeenkomstig artikel 3.8,  
lid 1 Wro, juncto afdeling 3.4 van de  
Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze 
bij de gemeenteraad naar voren  hebben 
kunnen brengen;

•  belanghebbenden tegen de wijzigingen  
die ten opzichte van het ontwerpplan zijn 
aangebracht.

Gedurende de genoemde termijn kan tevens, 
indien door betrokkenen een beroepsschrift  
is ingediend, een verzoek om voorlopige  
voorziening bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 
worden ingediend. 

Voor zowel het in behandeling nemen van 
het beroepsschrift als het in behandeling 
nemen van een verzoek om voorlopige  
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding 
Het bestemmingsplan treedt in werking op 
de eerste dag na afloop van de beroeps 

termijn. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend, treedt het bestemmingsplan niet 
in werking tot op dat verzoek is beslist.

VERORDENINGEN

Belastingverordeningen
De gemeenteraad heeft op 8 november 2017 
besloten om voor 2018 opnieuw vast te 
stellen de volgende verordeningen op de 
heffing en invordering van:
• Leges, no. RB17.0046;
• Forensenbelasting, no. RB17.0041;
• Afvalstoffenheffing, no. RB.17.0045;
• Lijkbezorgingsrechten, no. RB.17.0043;
• Precariobelasting, no. RB17.0040;
• Rioolheffing, no. RB17.0044;
• Toeristenbelasting, no RB 17.0042;

Tevens heeft de gemeenteraad op  
11 december 2017 besloten om voor 2018 
de verordening op de heffing en invordering 
van onroerende zaak belasting 2018, 
RB.17.0066, opnieuw vast te stellen

De verordeningen zijn bekend gemaakt op 
14 december 2017 door het opnemen van 
de besluiten in de losbladige uitgave  
‘Belastingverordeningengemeente  
Den Helder’ en door deze publicatie.
 
De verordeningen liggen ter inzage bij het 
Klantcontactcentrum in het stadhuis,  
Drs. F. Bijlweg 20.
Zowel de afzonderlijke verordeningen als de 
losbladige uitgaven zijn tegen betaling ver
krijgbaar bij het Klantcontactcentrum. De 
verordeningen zijn vanaf eind december ook 
te vinden op de website www.overheid.nl

DIVERSEN

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling 
De arbeidsvoorwaardenregeling van de 
gemeente Den Helder gaat wijzigen.
De wijzigingen hebben betrekking op artikel 
3:42 van de Algemene Wet bestuursrecht en 
betreffen:
•  de Regeling gebruik dienstvoertuigen 

gemeente Den Helder (wijzigt met terug
werkende kracht per 1 januari 2017)

•  de Regeling tegemoetkoming woonwerk
verkeer gemeente Den Helder (wijzigt met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2017)

De gemeente heeft wijzigingen doorgevoerd 
aan de hand van de volgende, door het 
LOGA aangekondigde, wijzigingen: 
•  LOGA ledenbrief d.d. 7 juni 2017  

(Kenmerk: ECWGO/U201700464) (de 
wijziging(en) in de Arbeidsvoorwaarden 
regeling gemeente Den Helder in te laten 
gaan met terugwerkende kracht per  
1 januari 2017 en 1 oktober 2017)

•  LOGA ledenbrieven d.d. 9 oktober 2017 
(Kenmerk:TAZ/U201700653 Lbr. 17/057 
en TAZ/U201700735 Lbr. 17/058)  
(de wijziging(en) in de Arbeids voor
waarden regeling gemeente Den Helder in 
te laten gaan met terugwerkende kracht 
per 1 augustus 2017 en 1 december 2017 
en per 1 januari 2018)

•  LOGA ledenbrieven d.d. 20 november 2017 
(kenmerk TAZ/U201700829 en  
TAZ/U201700897) (de wijziging(en) in  
de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente 
Den Helder in te laten gaan met per  
1 januari 2018)

De wijzigingen liggen ter inzage bij het 
Klantcontactcentrum in het stadhuis.

Den Helder, 24 december 2017
Koen Schuiling, burgemeester
Robert Reus, gemeentesecretaris
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