Gemeenteberichten

Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

Week 11 | 2021

pagina 1/4

Ter inzage
• Digitaal zijn de agenda en de adviezenlijst te
raadplegen onder het nieuws op noordwijk.nl
• De concept agenda en adviezenlijst liggen ook ter
inzage in het gemeentehuis Noordwijk (Voorstraat 42).
Bijwonen en inspreken
Wilt u de digitale vergadering bijwonen of wilt
u inspreken? Stuurt u dan uiterlijk woensdag
24 maart 2021 om 16:00 uur een e-mail naar
erfgoedcommissie@noordwijk.nl. Wanneer u wilt
inspreken vragen wij u het onderwerp en/of eventuele
agendapunt in uw e-mail te noemen.

Bielzenplastiek van Henny Bal
Het bielzenplastiek van kunstenaar Henny Bal is er
slecht aan toe. Al het hout is rot en half vergaan.
Het kunstwerk is bovendien onvolledig. Het college
heeft dan ook besloten het werk te laten verwijderen.
Vervallen kunstwerken horen niet thuis in de gemeente.
Bovendien moet de plek vrij gemaakt worden voor
woningbouw. Het werk staat namelijk in het dierenpark
aan de van de Mortelstraat in Noordwijk Binnen. Dat is
een bouwlocatie.

Avondklok tijdens
Tweede Kamerverkiezing
Tijdens de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 17 maart 2021 is de avondklok
nog steeds van kracht.
Na 21:00 uur buiten
Ben je na 21:00 uur onderweg naar huis vanaf een
stemlokaal? Of wil je na 21:00 uur kijken bij het tellen van de
stemmen? Dat kan. Je hebt hiervoor geen verklaring nodig.

Zo kan de verkiezing doorgaan, ook tijdens de avondklok.

Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk
op 25 maart 2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Op donderdag 25 maart 2021 om 9:00 uur vergadert
de Erfgoedcommissie Noordwijk. In verband met de
coronamaatregelen vergadert de Erfgoedcommissie
Noordwijk digitaal.
De concept agenda van deze openbare digitale
vergadering ziet er als volgt uit:

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op: elkestemtelt.nl

Opening en mededelingen
Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
Vaststellen of er insprekers zijn
Heilige Geestweg 59 Noordwijk
Gemeentehuis Noordwijk
Voorstraat 87 Noordwijk
Gooweg 21 Noordwijk
Wat verder ter tafel komt
Sluiting en volgende vergadering

Geen bezwaar kunstenaar
Het is goed te weten dat de gemeente de kunstenaar
al in 2007 heeft geïnformeerd over het verdwijnen
van het dierenpark en daarmee het verdwijnen van de
functie van het kunstwerk. Kunstenaar Bal maakte
destijds geen bezwaar tegen het voorgenomen besluit
om het kunstwerk te vernietigen. Het kunstwerk werd
in 2007 echter niet gesloopt en afgevoerd omdat de
bouwplannen werden uitgesteld. Nu is dat anders.
Sedos start aan de Mortelstraat met de bouwen van
woningen. Vóór de start van de bouw gaat werk gaat
weg. Henny Bal maakt het echter niet meer mee. Hij
overleed in 2012.
Interesse?
Het college nodigt iedereen uit die nog kansen ziet voor
het bielzenplastiek om zich over het werk te ontfermen.
Zie jij nog kansen? Neem voor 1 april 2021 contact
op met mevrouw Natascha van der Wal, gemeente
Noordwijk. Telefoon +31 (0)71 36 60 000 of e-mail
gemeente@noordwijk.nl

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +31 (0)71 36 60 000.

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

LEES VERDER >>
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Doe de afvalquiz over gft

Test jouw kennis over dat wat er in
de ‘groene’ bak mag van groentetuin en fruit met deze korte quiz

Over vaccineren
In deze rubriek brengen we elke week actuele
zaken rondom vaccinatie aan de orde. Dit kunnen
tips, weetjes of waarschuwingen zijn.

Kijk op noordwijk.nl/afvalquiz
Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout
gevaccineerd.

75-plussers & zorgpersoneel
Op dit moment worden 75-plussers en
zorgpersoneel gevaccineerd. De uitnodigingen
voor vaccinatie worden verstuurd in de volgorde
van oud naar jong. Dat betekent dat 79- en
78-jarigen sinds vorige week uitnodigingen
hebben ontvangen.

Welke vaccins
In Nederland worden er meerdere coronavaccins
gebruikt. Ieder vaccin heeft zijn eigen werkwijze
en eigenschappen. Er wordt per doelgroep
gekeken welk vaccin het meest geschikt is om te
gebruiken. Op de websites van de rijksoverheid
en het RIVM vindt u hier betrouwbare informatie
over.

Locatie
De GGD Hollands Midden vaccineert op drie
locaties: Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn.
Zodra er voldoende vaccins beschikbaar zijn,
wordt er ook vanuit NH Noordwijk Conference

Onderzoek vaccinatiebereidheid
Uit een in februari 2021 gehouden onderzoek
blijkt dat de vaccinatiebereidheid in onze regio is
gestegen naar 85%. De vaccinatiebereidheid ligt
in alle leeftijdsgroepen boven de benodigde 70%.

GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |
RIVM | coronavaccinatie.nl |

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten
In deze rubriek vindt u informatie over meldingen,
vergunningsaanvragen en verzonden besluiten van
de gemeente en de Omgevingsdienst West-Holland.
Zie de ‘Toelichting’ voor meer informatie over deze
aanvragen en eventuele bezwaar- en/of beroep
mogelijkheden. De officiële bekendmakingen zijn
terug te vinden op het Gemeenteblad op overheid.nl

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
115195 - 3 maart 2021
Objectvergunning 16 maart en 17 maart Beatrixstraat
114156 - 8 maart 2021
Objectvergunning 17 maart Vuurtorenplein
119665 - 9 maart 2021
Objectvergunning 25 maart Binnenweg
120147 - 12 maart 2021
Objectvergunning 6 april Gerrit Heeringastraat
117994 - 12 maart 2021
Objectvergunning 6 april Lijnbaanweg
121215 - 12 maart 2021
Ontheffing strandgebruik 18 maart fotoshoot
Langevelderslag
123162 - 12 maart 2021
Objectvergunning 9 t/m 16 maart Beeklaan
120688 - 12 maart 2021
Corona terrasvergunning De Smaakmaker Hoofdstraat

121320 - 12 maart 2021
Corona terrasvergunning Hof van Holland Voorstraat
121318 - 12 maart 2021
Corona terrasvergunning de Punt Hoofdstraat
115263 - 12 maart 2021
Corona terrasvergunning ’t Zeepaardje De Grent
121316 - 12 maart 2021
Corona terrasvergunning Mimmo Koningin Wilhelmina
Boulevard
117884 - 12 maart 2021
Corona terrasvergunning Het Koffiehuis De Grent
117886 - 12 maart 2021
Corona terrasvergunning Malegijs Koningin
Wilhelmina Boulevard
121315 - 12 maart 2021
Corona terrasvergunning Lunchhuis Ons Thuis
Kerkstraat
Noordwijkerhout
121314 - 9 maart 2021
Corona terrasvergunning Lunchroom Arthur
Dorpsringweg
121319 - 12 maart 2021
Corona terrasvergunning Bar-Café Madero Zeestraat

Overzicht collectes
In week 11 is een collecte gepland van Amnesty
International
In week 12 is een collecte gepland van Reuma
Nederland

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - ’s-Gravendijckseweg 6 in
Noordwijk
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Abswoude BV, ’s-Gravendijckseweg 63, 2201DH
Noordwijk. De melding gaat over het veranderen van
een tankstation voor het w2gverkeer (zaaknummer
2021-006715). Het betreft het tijdelijk lozen van
grondwater binnen een inrichting.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de
Omgevingsdienst West-Holland via +31 (0)71 40 83 100
of info@odwh.nl Vermeld hierbij het zaaknummer:
2021-006715.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-00683 - 15 maart 2021
Quarles van Uffordstraat 103 | het uitbreiden van het
hotelgebouw
2021-006856 - 6 maart 2021
Koningin Wilhelmina Boulevard 7 | het renoveren
van de voorgevel en vervangen bestaande ramen en
kozijnen
2021-006872 - 7 maart 2021
Rembrandtweg 29 | het bouwen van een garage
2021-006974 - 8 maart 2021
Alk 34 | het renoveren en vervangen van bestaande
dakkapel op het voordakvlak
2021-007121 - 9 maart 2021
Beeklaan 122 | tijdelijk plaatsen van een hoogwerker
en vrachtwagen ivm isolatie werkzaamheden
Noordwijkerhout
2021-006648 - 4 maart 2021
Hortus 21 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning
2021-006934 - 8 maart 2021
Havendwarsstraat 19 | het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak
2021-007113 - 9 maart 2021
Centurio 14 | het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde
2021-007172 - 10 maart 2021
Herenweg 168 | het plaatsen van een dakkapel
LEES VERDER >>
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Energiecoaches aan het woord:
Henk Immerzeel

In deze wekelijkse column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over
zijn of haar ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Henk Immerzeel
Van vraag: Hoe besparen op gas naar besparen
op elektriciteit!
De bewoner van een hoekappartement in
Noordwijk, 3-hoog zonder bovenburen ontving mij
met met de voor hem belangrijkste vraag:
“Ik heb mijn gasrekening vergeleken met
gasrekening van een vriend van mij in een
vergelijkbaar appartement: Mijn rekening is veel
hoger, maar waarom?”

dan 20 graden. Bij het bekijken van zijn cv-ketel
ontdekten wij: de ketel is 15 jaar oud, het is een VRketel, de laatste onderhoudsbeurt vond volgens het
etiket op de ketel 12 jaar geleden plaats!

vervangen is geen optie voor hem!

Zijn plan na onze inspectie: “Ik ga een cv-monteur
bellen voor een beoordeling en onderhoudsbeurt
van mijn ketel. Wellicht kan dit leiden tot een
verminderd gasgebruik.”

De energetische maatregelen: spouwmuurisolatie,
dakisolatie, vloerisolatie en HR ++ glas gaat hij
bespreken binnen de Vereniging van Eigenaren.
Hierover is hem niets bekend.

Hij had nog geen jaarafrekening, maar de
hoeveelheid gas verbruikt in 3 maanden,
september t/m november 2020, bedroeg 277 m3.
Gemiddeld jaargebruik voor een appartement aan
gas is 940 m3.

Tevens hebben wij zijn recent prachtig
gerenoveerde appartement volgens de richtlijnen
van het Energiegesprek geïnspecteerd. Daarbij
viel op dat hij in zijn woonkamer 24 halogeen
spotjes heeft verwerkt in zijn plafond. Ook in de
gang, keuken en op zijn slaapkamer gebruikt
hij halogeenlampen, totaal in zijn gehele huis
ongeveer 40 halogeen lichtpunten. Wanneer hij
alleen al deze verlichting zou vervangen door
energiezuinige lampen (bijv. ledlampjes) zou hij al
ongeveer € 400,- per jaar aan elektriciteit kunnen
besparen. Hij neemt het advies in gedachten,
maar alle lampen zijn pas 4 maanden oud! Dus nu

Conclusie: Naast een hoog gasgebruik scoorde
deze bewoner onbewust ook hoog in gebruik van
elektriciteit: heel verrassend voor hem. Er valt voor
hem dus nog veel winst te behalen mbt kosten
voor water, gas en elektra: geschat € 500,- per jaar!

Deze vraag hebben wij direct aangepakt:
Hij woont er alleen. Hij kookt op inductie, en gebruikt
gas dus alleen voor de CV en warm water/douchen.
Hij zet zijn thermostaat ruim 1 uur voor het naar
bed gaan lager en heeft geen gordijnen voor zijn
radiatoren hangen. Zijn ramen heeft hij voorzien
van rolgordijnen. Hij zet de thermostaat niet hoger

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijkerhout
2021-001474
Herenweg 444 | het plaatsen van een damwand
De Zilk
2021-001225
Goudenregenstraat 10 | het uitbreiden van de
voorgevel van de woning

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijkerhout
2021-000961 - 5 maart 2021
Schippersvaartweg 64 | het bouwen van een tijdelijke
woning
2020-015886 - 9 maart 2021
Groenewege 23 | het vervangen van de gevelbekleding
voor de woningen aan de Groenewege 21, 23, 25, 27
en 29
2020-024993 - 9 maart 2021
Langevelderweg (perceel E7707) | het bouwen van een
appartementencomplex bestaande uit 14 woningen
met stallingsgarage en bergingen
Noordwijk
2021-001521 - 9 maart 2021
Rembrandtweg 7B | het aanpassen van de pui en het
balkon in de zijgevel van het gebouw
2021-004071 - 9 maart 2021
Dompad 16 | het vervangen van een garagedeur door
een kozijn met openslaande deuren
LEES VERDER >>

Ook een waterbesparende douchekop is hem
aangeraden, besparing ook weer € 62,- per jaar.

Afspraak maken
Is uw belangstelling gewekt, dan kunt u geheel
9 maart 2021
vrijblijvend, belangeloos en kosteloos een afspraak
maken. De energiecoaches hebben hun gebied
onderverdeeld in Noordwijk aan Zee, Noordwijk
Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. U kunt uw
9 maart 2021
afspraak maken via bespaarafspraak.nl/noordwijk

Regels avondklok tijdens
de Tweede Kamerverkiezing
Regels avondklok tijdens
de Tweede Kamerverkiezing

Om ervoor te zorgen dat elke kiezer kan stemmen en het verkiezingsproces
toegankelijk is, transparant verloopt en controleerbaar is, gelden tijdens de Tweede
Kamerverkiezing specifieke regels voor de avondklok.
Om ervoor te zorgen dat elke kiezer kan stemmen en het verkiezingsproces
toegankelijk is, transparant verloopt en controleerbaar is, gelden tijdens de Tweede
Regels voor
Regels voor personen
specifieke
regels voor de avondklok.
Regels voor kiezers Kamerverkiezing
en
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regelsals
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ditdie
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regels
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gelden in het
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tellocaties.

stembureauleden,
tellers en vrijwilligers:

betrokken bij het
verkiezingsproces:

Stembureauleden, tellers en
Regels voor
vrijwilligers, kunnen hun werk
stembureauleden,
doen tijdens de avondklok. Zij
en een
vrijwilligers:
hebbentellers
daarvoor
bewijs
nodig van hun werk in het
Stembureauleden,
tellers en
stemlokaal.
vrijwilligers, kunnen hun werk
Zij
krijgen
daarvoor
een verklaring
doen
tijdens
de avondklok.
Zij
van
de gemeente,
hebben
daarvoorbijvoorbeeld
een bewijsin de
vorm
brief
of e-mail.
nodigvan
vaneen
hun
werk
in het
stemlokaal.

Ambtenaren die in dienst zijn
voor
van eenRegels
gemeente,
ofpersonen
andere
betrokken
bijhun
het
personen
die vanwege
verkiezingsproces:
werk betrokken
zijn bij de
verkiezing, kunnen tijdens de
Ambtenaren
diewerk
in dienst
avondklok hun
doen.zijn
van een gemeente, of andere
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een hun
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die vanwege
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bijeen
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nodig.
verkiezing, kunnen tijdens de
avondklok hun werk doen.

Zij krijgen daarvoor een verklaring
van de gemeente, bijvoorbeeld in de
vorm van een brief of e-mail.

Zij hebben daarvoor een
werkgeversverklaring en een eigen
verklaring nodig.

Kiezers hebben geen aparte
verklaring nodig en kunnen dit
mondeling aangeven bij de
handhavers.

Naar het stemlokaal? Dan gelden de volgende regels:
Doe de gezondheidscheck
die bij jouw stempas zit.

Draag in het stemlokaal
een mondkapje.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Desinfecteer je handen.

Naar het stemlokaal? Dan gelden de volgende regels:
Doe de gezondheidscheck
die bij jouw stempas zit.

Draag in het stemlokaal
een mondkapje.

.

Houd 1,5 meter afstand.

je handen.
MeerDesinfecteer
informatie over
de
Tweede Kamerverkiezing?
Kijk op www.elkestemtelt.nl

Meer informatie over de
Tweede Kamerverkiezing?
Kijk op www.elkestemtelt.nl
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Verzonden besluiten - beroep
2019-014928 - 11 maart 2021
Prins Hendrikweg 19 te Noordwijk | het brandveilig
gebruiken van het gebouw
2020-001560
Herenweg 80 te Noordwijkerhout | het wijzigen
van een bollenschuur tot 8 wooneenheden en het
bouwen van een B&B (15 logieseenheden) met
beheerderswoning, onder toepassing van artikel 2.2, lid
1 sub a onder 3 van de Wabo
Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje ‘verzonden
besluiten - beroep liggen met de daarbij behorende
stukken met ingang van de dag na deze publicatie
gedurende zes weken ter inzage in de Gemeentewinkel
aan de Voorstraat 42 te Noordwijk. Voor eventueel
inzien, verzoeken wij u eerst contact op te nemen
met de gemeentewinkel /Omgevingsdienst WestHolland, gelet op de coronamaatregelen. Tevens is het
besluit waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12,
lid 1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen op
ruimtelijkeplannen.nl
Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen
zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten voorbereid
met de uitgebreide procedure, start de beroepstermijn
de dag ná de terinzagelegging van het besluit
(artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor zes weken
de tijd, gerekend vanaf de dag na deze publicatie.

Een beroepschrift dient te worden gericht aan de
Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag.
Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Herenweg 80 Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk
De Omgevingsdienst West-Holland heeft een besluit
genomen om hogere waarden vast te stellen op
basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh),
vanwege het wegverkeerslawaai van de provinciale
weg N206 en de Herenweg te Noordwijkerhout.
Op basis van de Wet geluidhinder dient bij de
vaststelling, herziening of afwijking van een
bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te
worden verricht, indien dat plan mogelijkheden
biedt voor nieuwbouw van woningen of andere
geluidgevoelige bestemmingen.

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen

U kunt het besluit hogere waarden hier inzien:
odwh.nl/Inwoners/Actueel/Actuele_dossiers/
Besluit_hogere_waarden_Herenweg_80_Noordwijk

Ten behoeve van de ontwikkeling aan de Herenweg
80 te Noordwijkerhout ( het wijzigen van een
bollenschuur tot 8 wooneenheden en het bouwen van
een B&B (15 logieseenheden met beheerderswoning)
is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is
dat de voorkeurswaarde voor het wegverkeerslawaai,
zoals bedoeld in artikel 82 van de Wgh, ten gevolge
van het wegverkeer op de provinciale weg N206 en
de Herenweg ter plaatse van de appartementen zal
worden overschreden.

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende
vergunning, kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer
+31 (0)71 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00
en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via
infobouwen@odwh.nl

Volledigheidshalve wordt erop gewezen dat het
vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het
verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor
een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op
de gevel wordt toegestaan.

Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op 18 maart 2021.

Welstandsvergadering

Digitale versie

Toelichting
Aanvragen vergunning
• Voor het aanvragen van een vergunningen voor een
evenement of bijvoorbeeld een terrasvergunning
moet u bij de gemeente zijn. Het gaat om
aanvragen op basis van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). Deze aanvragen worden
behandeld door de gemeente.
• Voor bepaalde werkzaamheden heeft u een
omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u
gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie
plaatst of een boom wilt kappen. Deze vergunning
kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl
Deze aanvragen worden behandeld door
Omgevingsdienst West-Holland.

Tegen dit besluit is alleen rechtstreeks beroep
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen
zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten voorbereid
met de uitgebreide procedure, start de beroepstermijn
de dag ná de terinzagelegging van het besluit
(artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor zes weken
de tijd, gerekend vanaf de dag na deze publicatie.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de
Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag.

noordwijk.nl/gemeenteberichten
zijn soms nog niet volledig. Ook kunnen er nog
veranderingen in worden aangebracht.
Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u ook
geen bezwaar indienen. Wel kunt u een zienswijze
indienen. Op deze manier kunt u laten weten hoe u
denkt over een bepaalde aanvraag.
Indienen bezwaar en/of beroep
Als u van mening bent dat u door een besluit wordt
benadeeld dan kunt u in veel gevallen in bezwaar of
beroep. Welke procedure er gevolgd moet worden,
verschilt per situatie. Voor de mogelijkheden
verwijzen we u naar de officiële bekendmaking in
het Gemeenteblad van de gemeente Noordwijk op
overheid.nl Houd wel altijd goed de termijnen in de
gaten. Meer info: noordwijk.nl/bezwaarenberoep

Colofon
Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl
Contact met de gemeente
Bel (071) 36 60 000 (werkdagen 08:30-17:00 uur)
of e-mail: gemeente@noordwijk.nl
Ook via sociale media bereikbaar
: @noordwijkzh
: facebook.com/gemeentenoordwijk
: instagram.com/gemeentenoordwijk
De gemeente Noordwijk is niet aansprakelijk
voor de redactionele inhoud van deze krant.

