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Inzamelstations voor kleine recyclebare
producten
Op 11 locaties in onze gemeente zijn inzamelstations
geplaatst voor kleine recyclebare producten, met
de naam Blipvert. Deze inzamelstations helpen de
inwoners om hun afval nog makkelijker te scheiden.
Handig inzamelstation
De Blipvert is een handig inzamelstation voor kleine
recyclebare producten zoals:
- Cartridges
- Batterijen
- Lampen
- CD’s/ DVD’s
- Mobiele telefoons
- Adapters/snoeren
- Overige kleine elektrische apparaten zoals
afstandsbedieningen, elektrische tandenborstels,
camera’s, etc.
Locaties
Je vindt de Blipvert op de volgende locaties:

Laat je fietsverlichting controleren
tijdens de fietsverlichtingsactie
Met de fiets op pad? Doen je voor- en achterlicht het? Laat het op zaterdag
6 november 2021 gratis controleren tijdens de fietsverlichtingsactie.
Deelnemende fietsenwinkels
In gemeente Noordwijk kun je op 6 november 2021
bij de volgende fietsenwinkels terecht. Je verlichting
wordt daar gratis gecontroleerd. Is reparatie nodig?
Dan betaal je op deze dag alleen de materiaalkosten
en geen arbeidsloon.
Noordwijk
- Mooijekind fietsen
- Fietsmannetje Noordwijk
Noordwijkerhout
- Looijestijn Tweewielerspecialist
- Van Dam Fietsen
- Henk Zwaan Tweewielers
Nog meer voordeel
Van maandag 8 november tot en met zaterdag 13
november 2021 geldt bij deze winkels een korting van

10% op de totale kosten (materiaal en arbeidsloon)
van reparatie van fietsverlichting.

Noordwijk
- Boechorsthof
- Raadhuisstraat
- Bonnikeplein
- Jan Kroonsplein
- Prins Bernardstraat
- Wantveld
- Rederijkersplein
Noordwijkerhout
- Van Iersellaan/Viaductweg
- Pilarenlaan
- De Brink
De Zilk
- Zilkerduinweg

Gericht controleren
Het is de bedoeling dat de politie na de actie gericht
gaat controleren op werkende verlichting. Een extra
reden om alles op orde te krijgen, want de boete voor
onverlicht fietsen bedraagt € 55,-.
Aandacht voor belang van goede fietsverlichting
Op woensdag 3 november 2021 staat tussen
17:30 en 20:30 uur de ValOpShop op het sportpark
Duinwetering in Noordwijk. Een enthousiast
promotieteam vraagt aandacht voor het belang
van goede fietsverlichting. Op een positieve manier
houden zij fietsers aan. Doet hun verlichting het, dan
mogen ze gratis iets leuks uitzoeken in de ValOpShop.
Bijvoorbeeld een hesje, reflector of lichtgevend ventiel.
Doet de verlichting het niet? Ook dat wordt opgelost.

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.

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

ISD Bollenstreek

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 2 november 2021
Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20:00 uur - 21:00 uur*

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Bespreekstukken
3a. Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst Adriaan van Erk Groep
4. Sluiting
* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Meer informatie

De agenda wordt definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda en stukken zijn te
raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad
Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis in Noordwijk en de
bibliotheken in Noordwijk en Noordwijkerhout.

Raadsvergadering rechtstreeks volgen
Via de website van de gemeente Noordwijk
wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden:
noordwijk.nl
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
@raadnoordwijk

Agenda openbare vergadering gemeenteraad woensdag 10 november 2021
Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Gemeenteraadsvergadering Begrotingsraad 16:00 uur - 23:00 uur*

1. Opening
2. Vaststelling agenda
Bespreekstukken
3. Raadsvoorstel Programmabegroting 2022: Algemene politieke beschouwingen
Pauze van 17:30 - 18:30 uur
4. Raadsvoorstel Programmabegroting 2022: Eerste termijn
5. Raadsvoorstel Programmabegroting 2022: Tweede termijn
Schorsing
6. Stemming over de amendementen
7. Stemming over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022
8. Stemming over de moties
9. Sluiting
* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Meer informatie

De agenda wordt definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda en stukken zijn te
raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad
Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis in Noordwijk en de
bibliotheken in Noordwijk en Noordwijkerhout.
Raadsvergadering rechtstreeks volgen
Via de website van de gemeente Noordwijk
wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden:
noordwijk.nl

Expositie Kaate Bekaert in
bibliotheek Noordwijkerhout
Kaate Bekaert is kersverse
inwoonster van Noordwijkerhout
en ontwerpster van een
handgemaakte collectie hoeden.
Na een meer dan 45-jarige carrière
in het onderwijs had ze behoefte
aan een nieuwe uitdaging. Ze
volgt haar passie: het maken van
hoeden.
Verschillende technieken
Om de techniek onder de knie te
krijgen, heeft ze een cursus bij
Irene van Vugt in Utrecht gevolgd.

Raadsvergadering bijwonen
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder)
van de vergadering voor inwoners een busje laten
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het
gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout
en De Duinpan in De Zilk. Uw aanmelding
ontvangen we graag voor dinsdag 9 november a.s.
12:00 uur via griffie@noordwijk.nl
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
@raadnoordwijk

Van haar heeft ze, behalve het
hanteren van de verschillende
technieken (kennis van de hoed
en de rand) en materialen, ook de
geschiedenis van o.a. de Fedora
en de Panamahoed en alles wat
daartussen zit, geleerd.
Expositie
De hoeden die van 8 november
2021 t/m 5 januari 2022 in de
bibliotheek van Noordwijkerhout
zijn tentoongesteld, komen uit
een grotere collectie. Het zijn
‘unieke’ exemplaren.

Collectieve aanvullende zorgverzekering
2022
Vraag
Ik maak dit jaar gebruik van de collectieve
aanvullende zorgverzekering. Kan ik daar in 2022 ook
weer gebruik van maken en zijn de nieuwe bedragen
al bekend?
Antwoord
Ook in 2022 kunt u als inwoner van de gemeenten
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen
gebruik maken van de collectieve aanvullende
zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. Naast de
korting die Zorg en Zekerheid u geeft, betaalt uw
gemeente ook een bijdrage in de premie van de
aanvullende zorgverzekering.
Voorwaarden collectieve aanvullende
zorgverzekering
Om deel te kunnen nemen moet u voldoen aan de
voorwaarden:
• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk
of Teylingen
• Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 120%
van de voor u geldende bijstandsnorm
• Uw vermogen is niet hoger dan de in de
Participatiewet genoemde vermogensgrenzen
• U bent vanaf 1 januari 2022 ook voor de
basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.
Bedragen en folder 2022
De premiebedragen en de bijdrage van uw gemeente
voor 2022 zijn uiterlijk eind november 2021 bekend.
De ISD Bollenstreek heeft dan een nieuwe folder voor
de collectieve aanvullende zorgverzekering 2022.
Deelnemers 2021
Maakt u in 2021 al gebruik van de collectieve
aanvullende zorgverzekering? Dan ontvangt u uiterlijk
begin december 2021 van de ISD Bollenstreek
persoonlijk een brief met meer informatie.
Uitkering PW en nog geen deelnemer
Hebt u een uitkering op basis van de Participatiewet
en maakt u nog geen gebruik van de collectieve
aanvullende zorgverzekering? Dan ontvangt u van
de ISD Bollenstreek uiterlijk begin december 2021
persoonlijk een brief met meer informatie.
Aanmelden voor 1 januari 2022
Maakt u nog geen gebruik van de collectieve
aanvullende zorgverzekering? Dan adviseren wij u om
u vóór 1 januari 2022 aan te melden.
Hoe kan ik me aanmelden?
Uiterlijk eind november volgt meer informatie over
hoe u zich kunt aanmelden.
Meer informatie
Voor vragen en/of meer informatie over de
collectieve aanvullende zorgverzekering en de
actuele inkomens- en vermogensgrenzen kunt u
terecht bij de ISD Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	bezoek aan Voor ieder 1 van uw
woonplaats. Voor de actuele
openingstijden kunt u terecht op de
website voorieder1.nl
Volg de ISD Bollenstreek ook op:
LEES VERDER >>
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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
Noordwijkerhout
170651 - 15 oktober 2021
Marktstandplaatsvergunning weekmarkt Vishandel
Tevens zijn alle in 2021 vergunde Corona-terrassen
ambtshalve verlengd voor 2022 en dus geldig van 1
februari 2022 tot 1 november 2022

Overzicht collectes
• In week 44 is een collecte gepland van het Diabetes
Fonds
• In week 45 is een collecte gepland van Alzheimer
Nederland

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-019408 - 21 oktober 2021
Pauluslaan (kavel 19) | het kappen van 24 bomen
2021-019422 - 21 oktober 2021
Vincentlaan (kavel 814) | het kappen van 9 bomen
2021-19461 - 25 oktober 2021
Voorstraat 42 | het kappen en vervangen van 367 bomen
2021-019464 - 25 oktober 2021
Pauluslaan (kavel 41) | het kappen van 10 bomen
2021-019496 - 25 oktober 2021
Herenweg 124 | het aanleggen van HS-kabel en
transportleiding water

2021-019559 - 26 oktober 2021
Hoogwakersbosstraat 22 | het vervangen en bouwen
van een nieuwe school
2021-019647 - 28 oktober 2021
Peterhof 41 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
Noordwijkerhout
2021-019401 - 21 oktober 2021
Hofzichtlaan 4 | het pand wijzigen van 3
appartementen naar 2 appartementen
2021-019469 - 25 oktober 2021
Hortus 24 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2021-019505 - 25 oktober 2021
Sint Pieterstraat 3 | het realiseren van 2 erkers aan de
2 onder 1 kap nieuwbouw woning
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen
worden geweigerd.

Ben je nog op de goede weg?

Geef je op voor rijvaardigheidscursus
voor automobilisten van 50 jaar en ouder
op 25 november 2021 in het clubgebouw
van V.V. Noordwijk in Noordwijk.
Aanmelden voor de rijvaardigheidscursus
kan tot 10 november 2021 per e-mail
naar dorisvankampen@iclouds.com.
noordwijk.nl/nieuws

Verlengingsbesluiten

Verzonden besluiten

Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Noordwijk
2021-017182
Golfbaan 54 A te Noordwijk, het plaatsen van twee
dakkapellen op het voor- en achtergeveldakvlak
2021-013276
Lindenhofstraat 6 | het realiseren van een dakterras
2021-017386
Hoogwakersbosstraat 11 | het plaatsen van dakkapel
op het voor -en achterdakvlak van de woning
2021-016706
Prins Bernhardstraat 63 | het verbouwen van een
appartement naar de originele staat van twee
appartementen
De Zilk
2021-015864
Zilkerbinnenweg 14 | het nieuw bouwen van een
woonhuis
Meer weten?
Indien u informatie wenst over de behandeling
van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland
op telefoonnummer (071) 408 32 00, op werkdagen
tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook
stellen via infobouwen@odwh.nl

Noordwijk
2021-018700 - 27 oktober 2021
Fluitekruid 30 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
Noordwijkerhout
2021-016847 - 27 oktober 2021
Castellum 64 | het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning
2021-017828 - 27 oktober 2021
Andellaan 34 | het plaatsen van een dakkapel op
voordakvlak

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 4
november 2021.

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.
Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een

noordwijk.nl/gemeenteberichten
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen
ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen
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.
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.

