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Deze voorjaarsvakantie: veel
coronaproof activiteiten voor
Noordwijkse jongeren
Jongeren in de gemeente Noordwijk hoeven
zich deze voorjaarsvakantie niet te vervelen.
De organisaties Welzijnskwartier, Sportbedrijf
Noordwijk, YoungPWR.nl en de gemeente
Noordwijk hebben voor jongeren 16 gratis
coronaproof activiteiten op het programma.
Van fotocursus tot mountainbiken
Onder het mom ‘Breakout events geven jou de
boost die je nu nodig hebt!’ kunnen alle jongeren
uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk deze
voorjaarsvakantie gratis meedoen aan veel
verschillende activiteiten. Het gaat daarbij om
buitenactiviteiten zoals lasergamen in het bos,
Treasure hunting (geocachen), graffiti design,
bootcamp en mountainbiken. Ook zijn er originele
online events zoals een escape room, online
mindfulness, een dance clinic, ‘Het Perfecte
Plaatje’ fotoworkshop, Canva-graphicdesign
workshop, YouTube workshop, een cursus video
editing en een training ‘Hoe vind ik werk of klanten
via Linkedin’.

Corona noodfonds
verenigingen en organisaties
Verenigingen en organisaties uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk weten
jullie dat het gemeentebestuur voor jullie klaar staat in deze moeilijke tijden? De
verenigingen en organisaties actief in gemeente Noordwijk kunnen namelijk een

Meld je aan: 16 activiteiten
De activiteiten vinden plaats vanaf maandag 15
februari 2021 en lopen door tot en met eind maart
2021. De meeste activiteiten vinden plaats in de
voorjaarsvakantie en zijn bedoeld voor jongeren
tussen de 12 en 25 jaar. De buitenactiviteiten
worden in verband met de RIVM richtlijnen alleen
aangeboden aan jongeren van 12 t/m 17 jaar.
De online activiteiten zijn wel toegankelijk voor
de 18+ jongeren. Bij alle activiteiten worden de
coronarichtlijnen aangehouden. Meer informatie
en aanmelden: noordwijkactief.nl/activiteiten
Wees er wel snel bij want vol = vol.

beroep doen op het Corona noodfonds Noordwijk.
Lokaal noodfonds
Er is ruim anderhalf miljoen euro beschikbaar om te
helpen bij acute, financiële problemen als gevolg van
de COVID-19 maatregelen. Den Haag biedt actieve
ondersteuning maar het gemeentebestuur van
Noordwijk moet constateren dat veel verenigingen en
organisaties uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk
er geen aanspraak op kunnen maken. Daarom is het
eigen Corona noodfonds opgericht.

De verenigingen en organisaties uit Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk zijn van harte uitgenodigd er
een beroep op te doen.
Aanvraag indienen
Heb je nog geen aanvraag ingediend en heb je het
gewoon moeilijk? Meld je aan. Dat kan op de website
van de gemeente Noordwijk onder Corona noodfonds
Noordwijk: 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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Energiecoaches aan het woord:
Victor Hoenderdos en Roel Kleijer
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
twee energiecoaches: Victor Hoenderdos en Roel Kleijer.
In de vorige edities van het Noordwijkerhouts
Weekblad en de Noordwijker heeft u kunnen
lezen over de activiteiten van de Noordwijkse
Energiecoaches. Tegelijk met hen zijn wij, Victor
Hoenderdos en Roel Kleijer ook gestart in De Zilk.
Op vrijwillige basis hebben wij ons aangemeld en
zijn we inmiddels beschikbaar voor gratis advies
om u te helpen energie in uw woning in De Zilk te
besparen.

we twee onderzoeken aan de Zilkerduinweg in
De Zilk. Dit laat tevens zien dat de inwoners van
De Zilk al bewust met hun energie omgaan. Het
eerste onderzoek was een gezin in De Zilk, die in
hun twee-onder-een-kapwoning reeds vloer, dak,
muurisolatie en HR+ glas hadden aangebracht.

Met energie besparen denken we hier niet alleen aan
het besparen van geld maar ook aan duurzaamheid
en leefbaarheid voor onze kinderen en hun kinderen.
Bij belangstelling van uw kant wordt er eerst een
afspraak gemaakt, waarbij we rekening moeten
houden met de Corona voorschriften.

Dit energiebewuste gezin verbruikt met de
houtkachel en 14 zonnepanelen slechts 260 m3
gas en 460 kWh elektra per jaar! Met het onderzoek
hebben we toch nog 120 kWh per jaar besparing
aan sluipstroom gevonden, terwijl het comfort
hier niet minder van wordt. Onder sluipstroom
verstaan wij elektrische apparaten die buiten de
gebruiksuren aangesloten zijn of opladers, die
zonder op te laden in het stopcontact zitten.

We beginnen met het analyseren van de door u
ter beschikking te stellen jaarafrekening van uw
energieleverancier en vervolgen dan met een
onderzoek van uw woning. Als voorbeeld geven

Het tweede onderzoek bij een ander gezin leerde de
analyse van de jaarrekening dat het elektra gebruik
(kWh) zich boven het landelijk gemiddelde bevond.
Het vervangen van halogeenlampen, koelkast

Welzijn Noordwijk biedt voortaan
ondersteuning aan alle inwoners van
gemeente Noordwijk
Met ingang van 1 maart 2021 kunnen alle inwoners
uit de gemeente Noordwijk een beroep doen op
mantelzorgondersteuning, advies bij vrijwillige inzet en
welzijnsondersteuning bij Welzijn Noordwijk. Dat is een
nieuw adres voor inwoners uit Noordwijkerhout en
De Zilk.
Met name Noordwijkerhout en De Zilk
De gemeente heeft de uitvoeringstaken overgezet. Voor
met name de inwoners uit Noordwijkerhout en De Zilk
betekent dit een verandering. Ze gaan niet meer naar
het Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout, maar naar
Welzijn Noordwijk.
Specialisten
Bij Welzijn Noordwijk werken mantelzorg- en
welzijnsconsulenten, adviseurs op het gebied van
vrijwilligerswerk. Ze staan met ingang van maart 2021
voor alle inwoners klaar, ook wanneer het gaat om
overige vragen op het gebied van welzijn.
Bij wie moet je zijn?
Mantelzorgers
Mantelzorgers uit de kernen Noordwijk Binnen en
Noordwijk aan Zee kunnen terecht bij Wendy Clason
• wendy.clason@welzijnnoordwijk.nl
• +31 (0)6 554 567 79
Mantelzorgers uit Noordwijkerhout of De Zilk kunnen
met vragen contact opnemen met Klaartje Passchier:
• klaartje.passchier@welzijnnoordwijk.nl
• +31 (0)6 386 792 54
Voor algemene vragen over mantelzorgondersteuning
kun je mailen naar mantelzorg@welzijnnoordwijk.nl

en vaatwasser en de reeds aangebrachte 14
zonnepanelen zullen het elektra verbruik drastisch
gaan verminderen. Deze aanpassingen zullen in
volgorde van belangrijkheid en beschikbaarheid
van pecunia plaatsvinden. Medio maart 2021 gaan
we hier opnieuw de energienota analyseren.
Hebben we u in De Zilk nu ook enthousiast
gemaakt om uw energiegebruik in uw woning
nader te analyseren?
Afspraak maken
Is uw belangstelling gewekt dan kunt u geheel
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 afspraak maken via
bespaarafspraak.nl/noordwijk/

Meer informatie over mantelzorgondersteuning vind je
op deze websites:
• welzijnnoordwijk.nl
• noordwijk.nl
• mantelzorgpasnoordwijk.nl
Vrijwilligerswerk
Met vragen over vrijwilligerswerk in de kernen
Noordwijk aan Zee of Noordwijk Binnen kun je
terecht bij Aleid Guijt.
• aleid.guijt@welzijnnoordwijk.nl
• +31 (0)6 402 371 65
Woon je in Noordwijkerhout of De Zilk, dan kun je
terecht bij Corrie Hunnekink.
• corrie.hunnekink@welzijnnoordwijk.nl
• +31 (0)6 189 991 97
Hoe is de welzijnsconsulent te bereiken?
Zoek je een leuke activiteit of interessante bezigheid in
Noordwijk breed?
Met vragen kun je terecht bij Nikki van der Ven.
• nikki.vanderven@welzijnnoordwijk.nl
• +31 (0)6 405 670 77
Hoe kan ik Welzijn Noordwijk bereiken?
• + 31 (0)71 711 43 34 (maandag tot en met vrijdag van
9:30 uur tot 15:30 uur)
• info@welzijnnoordwijk.nl.
• welzijnnoordwijk.nl

Beleid Gebruik Woningen vastgesteld
De gemeenteraad heeft dinsdag 16 februari 2021 de
beleidsnotitie ‘Gebruik Woningen’ vastgesteld.
Duidelijke regels over gebruik van woningen
Het beleid ‘Gebruik Woningen’ heeft als doel woningen
te behouden voor de woningvoorraad en geeft duidelijke
regels over het gebruik van woningen. De notitie gaat
over het gebruik van ‘gewone’ burgerwoningen in
Noordwijk. Het beleid geldt niet voor bedrijfswoningen,
zomerhuisjes, bijgebouwen bij woningen, pensions en
hotels. Ook woningen gelegen op de recreatieparken
met de bestemming ‘recreatie’ worden hierbij niet
meegenomen.
Wonen waar gewoond moet worden
Recreatieve (toeristische) verhuur van woningen met
een woonbestemming is de laatste jaren erg in trek.
Vooral in toeristische gebieden zoals in grote steden
en in kustplaatsen is deze vorm van recreatieve
verhuur aanzienlijk toegenomen. Ook in Noordwijk
is deze ontwikkeling merkbaar en dit heeft effect op
de woningmarkt. Woningen zijn niet beschikbaar
voor woningzoekenden. Starters worden uit de markt
gedrukt en de doorstroming op de woningmarkt wordt
beperkt. Door toeristische verhuur in de woonwijken of
complexen komt de leefbaarheid onder druk te staan.
LEES VERDER >>

Gemeenteberichten • pagina 3/6

Daarom is er beleid opgesteld waarbij het uitgangspunt
is en blijft: woningen zijn bedoeld om in te wonen en
moeten behouden worden voor de woningvoorraad.
Toeristische verhuur en recreatief gebruik van woningen
is nu niet toegestaan en in het verleden ook nooit
toegestaan. Met het beleid wordt wel een aantal kleine
verruimingen mogelijk gemaakt zoals onder andere
vakantieverhuur van de eigen woning tot maximaal 30
dagen per kalenderjaar en eigen recreatief gebruik van
een eigen woning in een aangewezen zone in Noordwijk
aan Zee.
Bestemmingsplan en verordening
Het beleid wordt verder uitgewerkt in een
paraplubestemmingsplan en de verordening Beheer
Woningvoorraad.
Wat zijn de regels?
Hoofdverblijf: woning wordt permanent bewoond
en bewoner staat ingeschreven in Basisregistratie
Personen (BRP)
• Permanente bewoning van een woning door maximaal
1 huishouden.
• Bed & Breakfast tot 4 personen in alle kernen, mits
wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
• Bed & Breakfast tot 8 personen en maximaal 4 kamers
in het agrarisch/landelijk gebied, mits wordt voldaan
aan de gestelde voorwaarden.
• Kamerverhuur (inwoning) aan maximaal 2 personen,
mits wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.
• Vakantieverhuur uitsluitend tot maximaal 30 dagen
per kalenderjaar, mits wordt voldaan aan de gestelde
voorwaarden.
Geen hoofdverblijf: woning wordt niet permanent
bewoond, er is geen inschrijving in BRP, dan wel de
ingeschrevene verblijft niet in de woning
• 2e woning voor eigen gebruik is toegestaan binnen
de ‘zone recreatiewoning voor eigen gebruik’ in
de kern Noordwijk aan Zee. Aanvullend geldt dat
de vakantieverhuur tot maximaal 30 dagen per
kalenderjaar, is toegestaan, mits wordt voldaan aan de
gestelde voorwaarden.
• Short Stay in een woning is strijdig met het
bestemmingsplan.
Short Stay in de niet-schaarse woningvoorraad
en de voorwaarden worden verder uitgewerkt in
beleidsregels.
Meer weten?
Op noordwijk.nl/gebruikwoningen2020 is het beleid
‘Gebruik Woningen’ te vinden.

Over vaccineren
In deze rubriek brengen we elke week actuele
zaken rondom vaccinatie aan de orde. Dit kunnen
tips, weetjes of belangrijke waarschuwingen zijn.
Aantal vaccinaties afgelopen week
Vorige week zijn er in de regio Hollands Midden
9.614 mensen gevaccineerd. Daarvan kwamen
6.347 mensen voor een eerste en 3.267 mensen
voor een tweede vaccinatieprik.
Vaccinatieafspraak alleen mogelijk met
uitnodigingsbrief
In het NOS-journaal van zondag 14 februari 2021
is het beeld ontstaan dat mensen ook zonder
afspraak terecht kunnen voor vaccinatie. Dat is
niet zo. Alleen mensen met een uitnodigingsbrief
kunnen een afspraak maken en moeten de brief
ook kunnen laten zien.

ISD Bollenstreek

Regelingen voor mensen met een laag
inkomen

Indeling
De brochure bestaat uit vijf hoofdstukken:
Algemeen
Hier vindt u informatie over bijzondere bijstand en hoe
u deze kunt aanvragen. En algemene informatie over
de ISD Bollenstreek. Wat kunnen wij voor u betekenen?
Geld
Dit hoofdstuk gaat over geld en inkomen. Hoe kunnen
wij u bijvoorbeeld helpen uw budget beter te beheren?
Of u hebt een advocaat nodig, maar kunt die niet betalen.
Over deze en andere regelingen vindt u hier uitleg.
Gemeente
Iedere gemeente heeft naast de regelingen van de ISD
ook een aantal eigen regelingen, zoals de sport- en
cultuurregeling. In dit hoofdstuk staan die voor uw
gemeente toegelicht.

HOUD
RT
JE BUU
M
IN VOR IXI
IK F
GEBRU IS
GRAT

fixi.nl

Bedragen
Wat is een laag inkomen? Hoe hoog mag uw eigen
vermogen zijn? U vindt het allemaal in dit hoofdstuk.
Fixi ABRI.indd 7

24-05-18 12:06

GGD- vaccinatielocatie
Met ‘GGD vaccinatielocatie’ wordt nu nog de
locatie in Leiden bedoeld. Zodra er voldoende
vaccins beschikbaar zijn, wordt er ook vanuit NH
Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst in
Noordwijkerhout gevaccineerd. Naar verwachting
lukt dit vanaf medio maart 2021.

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

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan
kunt u voor sommige dingen extra geld krijgen.
Om u te helpen uw weg te vinden in de regels en
mogelijkheden heeft de ISD per gemeente de brochure
‘Extra geld, meer zelfstandigheid’ beschikbaar. Hierin
staan alle regelingen en hoe u de regeling kunt
aanvragen en waar.

VUILNISBAK VOL?
MELD HET MET FIXI

Afspraak maken na uitnodiging
Heeft u een uitnodiging ontvangen? U kunt
dan een afspraak maken met de GGD als u
zelfstandig of onder begeleiding van een naaste,
naar een GGD-vaccinatielocatie kunt reizen. Lukt
dat niet, dan kunt u ingaan op de uitnodiging van
de zorginstelling of de huisarts om te worden
gevaccineerd.

Adressen
Hier vindt u een lijst met belangrijke adressen.
Waar vindt u de brochure?
U kunt de brochure downloaden op de website van de
ISD Bollenstreek, isdbollenstreek.nl (onder folders/
minimabeleid).
Bent u niet in het bezit van een computer of hebt
u geen internet? Dan kunt u bij het loket van uw
gemeente de brochure inzien of een kopie krijgen.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats. (Vanwege
de coronamaatregelen alleen op
afspraak)
Volg de ISD Bollenstreek ook op:

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele
onderwerpen die in de gemeente
Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar
noordwijk.nl/digipanel
LEES VERDER >>
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Volg de werkzaamheden Noordelijke
Randweg via een BouwApp
In opdracht van de gemeente Teylingen start Heijmans
met de aanleg van het laatste deel van de Noordelijke
Randweg in Voorhout. Het project bestaat uit de aanleg
van de randweg en het naastgelegen fietspad, de
bouw van een brug over de Leidsevaart, een nieuwe
aansluiting op de provinciale weg N444, een fietstunnel
onder de N444 en de inrichting van de ecologische
verbindingszone naast de randweg.
De afgelopen anderhalf jaar is de voorbelasting voor de
weg aangebracht en de spooronderdoorgang gebouwd.
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie
over het project: teylingen.nl/noordelijkerandweg
Start werkzaamheden 1 maart 2021
Op 1 maart 2021 starten de werkzaamheden. Van
maandag 1 maart 2021 20:00 uur tot dinsdag 2 maart
2021 6:00 uur plaatsen we barriers (afzettingsblokken).
Tijdens de plaatsing is een rijstrook beschikbaar waar
het verkeer om-en-om kan passeren. Verkeersregelaars
ter plaatse zorgen voor de doorstroming. Vanaf dat
moment geldt ter plekke een snelheidsbeperking van
50km/u tot einde project.
Blijf op de hoogte met de gratis BouwApp
Via de Heijmans BouwApp wordt u op de hoogte
gehouden van het project. In deze App vindt u
informatie over de werkzaamheden, de planning en
mogelijke hinder. Ook kunt u uw vraag, melding of klacht
doorgeven via de app.
Om het project te volgen neemt u de volgende stappen:
1. Scan de QR code hieronder.
Of download de Heijmans BouwApp gratis in de
appstore (Google, Apple of
Windows)
2. Vul in de zoekbalk ‘Aanleg
Noordelijke Randweg
Voorhout’ in
3. Selecteer het project
4. Klik op ‘Volgen’
Bij belangrijke berichten ontvangt u direct een bericht
(notificatie) op uw mobiele telefoon of tablet. Zo bent u
geïnformeerd over de actuele stand van zaken die voor
u van belang zijn.
Heeft u geen mobiele telefoon of tablet tot uw
beschikking, dan kunt u met Heijmans contact
opnemen via e-mail: nkolvenbach@heijmans.nl of
telefoon: +31 (0)6 11 00 30 53.

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
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg
110a - Noordwijkerhout’ ter inzage
Vanaf 24 februari t/m 6 april 2021 ligt het voorontwerp
‘Herenweg 110a - Noordwijkerhout’ met plancode
NL.IMRO.0575.BPBGHerenweg110A-VO01 ter inzage

op ruimtelijkeplannen.nl Inzage op het gemeentehuis
is ook mogelijk, maar alleen op afspraak. U wordt
echter dringend verzocht het plan digitaal te bekijken
en alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan.
Op gronden waar voorheen een timmerwerkplaats
heeft gestaan wordt een Greenportwoning
gerealiseerd. Een Greenportwoning is een woning
waarvan de realisatie in het kader van een goede
ruimtelijke ordening alleen aanvaardbaar is als de
realisering hiervan wordt gecompenseerd door het
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op een andere
locatie in het Intergemeentelijke Structuurvisie
Greenport-gebied. Het timmerbedrijf is verplaatst
en daardoor zijn de opstallen en gronden niet meer
bruikbaar voor een bedrijfsbestemming. De te
realiseren woning is passend in het aansluitende
bebouwingslint. Voorwaarde is dat een overeenkomst
wordt gesloten met de Greenport Ontwikkeling
Maatschappij (GOM). De te realiseren woning is
passend in het aansluitende bebouwingslint. In
het te maken bestemmingsplan heeft een toets
plaatsgevonden aan de omgevingsaspecten.
Iedereen kan in de genoemde termijn een
inspraakreactie indienen. Zie voor meer
informatie de officiële bekendmaking op
officielebekendmakingen.nl

Verzonden besluiten
Noordwijk
100098 - 16 februari 2021
Objectvergunning 8 mei en 22 mei Fotoshoot
109141 - 17 februari 2021
Objectvergunning 23 februari Voorstraat
107949 - 23 februari 2021
Objectvergunning 15 maart Alk
Noordwijkerhout
107422 - 16 februari 2021
Objectvergunning 8 maart De Duinsloot
Overzicht collectes
In week 8 zijn geen collectes gepland, dit geldt zowel
voor de landelijke als de plaatselijke collectes.

nieuwe (grotere) dakkapel
2021-003670 - 11 februari 2021
Stakman Bossestraat 12 | het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde
2021-004071 - 15 februari 2021
Dompad 16 | het vervangen van een garagedeur door
kozijn met openslaande deuren
2021-004078 - 16 februari 2021
Kraaierslaan 44 | het maken van een uitrit
Noordwijkerhout
2021-004034 - 15 februari 2021
Duinschooten 12 (123) | het aanbrengen van een
aanbouw
2021-004049 - 16 februari 2021
Leidsevaart 131A | het plaatsen van zonnepanelen
2021-004098 - 16 februari 2021
Valkenerf 1 | het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde
2021-004172 - 17 februari 2021
Dorpsstraat 67 | het vervangen van de kozijnen in de
voorgevel van de woning
2021-004276 - 17 februari 2021
Provincialeweg | het leveren en plaatsen van de
banners
2021-004277 - 17 februari 2021
Professor van Eijsingastraat 17 | het plaatsen van een
erker aan de voorgevel

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijkerhout
2020-026790
Leidsevaart 69 | het plaatsen van de
informatievoorziening
2020-024424
Bulb Trade park | het bouwen van een bedrijfspand
2020-027029
Duinschooten 12 183 | het uitbreiden van de
recreatiewoning door realiseren van een aanbouw
2020-027180
Westeinde 82 | het bouwen van een houten opslag en
schuilplaats bij tennis/padelbaan

Verzonden besluiten
Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - Duindamseslag 10 in
Noordwijk
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Strandpaviljoen De Zeespiegel, Duindamseslag 10 te
Noordwijk. De melding gaat over veranderen van een
Strandpaviljoen (zaaknummer 2021-003655). Het
betreft het uitbreiden van het bestaande paviljoen door
er een extra unit-gebouw bij te plaatsen.
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: 2021-003655.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-003668 - 11 februari 2021
Quarles van Uffordstraat 93 | het plaatsen van een

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2021-026908 - 16 februari 2021
Nicolaas Barnhoornweg 8 | het kappen van een boom
2021-000461 - 16 februari 2021
Haarlemmertrekvaart/Leidsevaart/N444 | het
verlengen van de tijdelijke vergunning voor een
tijdelijke verkeersbrug en een tijdelijke in-en uitrit
2020-011681 - 17 februari 2021
Offemweg 99 | het uitbreiden van de woning met een
aanbouw met dakterras
Noordwijkerhout
2021-001131 - 12 februari 2021
De Duinsloot 68 | het vergroten van het kozijn aan de
voorzijde van de woning

Rectificatie publicatie verleende
omgevingsvergunning Langevelderlaan 4
De publicatie van 5 januari 2021 wordt wegens een
foutieve tekst gerectificeerd.
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend, dat zij heeft besloten om de
gevraagde vergunning voor het uitbreiden van een
gemengd teeltbedrijf voor locatie Langevelderlaan
4 te Noordwijk, zaaknummer 2019-013968, waarbij
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toepassing is gegeven aan artikel 2.12 lid l sub a onder
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, te
verlenen.
Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt
met ingang van de dag na deze publicatie gedurende
zes weken ter inzage in de Gemeentewinkel aan de
Voorstraat 42 te Noordwijk. Voor inzage verzoeken wij
u eerst contact op te nemen met de gemeentewinkel
/Omgevingsdienst West-Holland, gelet op de
coronamaatregelen. Tevens is het besluit digitaal te
raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl

Tegen deze omgevingsvergunning 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 zijn 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.

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

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

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

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.
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Tweede Kamerverkiezing 2021
Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. Ook in deze coronatijd zorgt de
gemeente ervoor, dat u kunt stemmen. Want elke stem telt!
U vindt in de weken voor de verkiezingen op deze
gemeentepagina en op de website van de gemeente
veel informatie over de Tweede Kamerverkiezing.
Deze week leest u meer over de stempas, de
stemlokalen, iemand machtigen en briefstemmen
voor 70-jarigen of ouder.

stemt. Dat mag ook een goed leesbare afbeelding
van uw ID-bewijs zijn op een smartphone.
U kunt ook iemand schriftelijk machtigen. U en
degene die u wilt machtigen vullen hiervoor een
formulier in. Het formulier moet u vóór 12 maart
2021, 17:00 uur inleveren bij de gemeente.

Wat heeft u nodig om te stemmen?

Bent u 70 jaar of ouder? U kunt bij deze verkiezing
ook per brief stemmen
• Eerst ontvangt u uw stempluspas thuis. Hiermee
kunt u zelf stemmen in een stemlokaal, iemand
machtigen, of stemmen per brief.
• Vervolgens ontvangt u een tweede envelop met
documenten die u nodig hebt als u per brief wilt
stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij.
U kunt uw briefstem per post versturen vóór
vrijdag 12 maart 2021 17:00 uur of afgeven bij het
afgiftepunt in het gemeentehuis van Noordwijk.

Om te mogen stemmen heeft u een stempas of
kiezerspas nodig. U ontvangt de stempas uiterlijk 3
maart 2021. U moet ook een ID-bewijs meenemen.
Deze mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Stempas kwijt of beschadigd?
U kunt een vervangende stempas aanvragen bij
de gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk tot
uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17:00 uur.
Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen
of heeft u geen identiteitsbewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan.
Dat duurt minimaal 5 werkdagen, dus doe het op
tijd. U vraagt een nieuw identiteitsbewijs aan bij de
gemeente waar u bent ingeschreven.
Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dan kunt u een kiezerspas aanvragen bij de
gemeente waarvan u de stempas heeft ontvangen.
Met deze kiezerspas kunt u in elke gemeente in
Nederland stemmen. De aanvraag kan mondeling of
schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021, 17:00
uur.

U wilt in een stemlokaal stemmen
De stembureaus zijn op woensdag 17 maart 2021
van 7:30 - 21:00 uur open. In de stemlokalen gelden
voor uw veiligheid en die van de stembureauleden
diverse coronamaatregelen. U moet onder andere:
• 1,5 meter afstand houden
• uw handen desinfecteren
• een mondkapje dragen.
Gezondheidscheck voordat u naar het stemlokaal
gaat!
Doe voordat u naar het stemlokaal gaat de
gezondheidscheck. Deze is meegestuurd met uw
stempas. Als u op de dag dat u gaat stemmen één
van de vragen met ja beantwoordt, ga dan niet naar
het stemlokaal. U kunt dan via de achterkant van uw
stempas iemand machtigen.
Eerder stemmen
U kunt ook eerder stemmen. Op maandag 15
maart en dinsdag 16 maart 2021 zijn er in de
gemeente Noordwijk stembureaus open van 7:30 21:00 uur. Eerder stemmen is vooral bedoeld voor
risicogroepen.

U wilt niet in een stemlokaal
stemmen
Iemand machtigen om uw stem uit te brengen
U kunt tot op de dag van de verkiezing iemand
machtigen door de achterkant van de stempas in
te vullen. U kunt op de achterkant van uw stempas
nalezen hoe dat moet. U moet ook een kopie van
uw ID-bewijs meegeven aan de persoon die voor u

Locaties stembureaus
U kunt in de gemeente Noordwijk stemmen in
een stembureau naar keuze. U hoeft dus niet te
stemmen in het stemlokaal dat op uw stempas
staat. Uitzondering hierop zijn de stembureaus in
een zorgcentrum; deze zijn alleen toegankelijk voor
bewoners van het zorgcentrum.
Doe voordat u naar het stembureau gaat altijd de
gezondheidscheck!
Het kan gebeuren dat een stembureau toch gesloten
is tijdens de verkiezingsdag. Bijvoorbeeld wanneer
er door ziekte niet voldoende stembureauleden
aanwezig kunnen zijn. Dit wordt bekend gemaakt via
de website van de gemeente Noordwijk.
Is het druk bij een stembureau?
Door de coronamaatregelen mogen er maar een
beperkt aantal personen aanwezig zijn in een
stemlokaal. Als u bij het stembureau aankomt en
er een rij staat, kunt u bij een ander stembureau
in de buurt langsgaan. U mag overal in Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk stemmen.
Stembureaus die meerdere dagen open zijn
Maandag 15 maart 2021 en dinsdag 16 maart 2021
zijn de volgende stembureaus geopend van 7:30 21:00 uur:
• De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk.
• Het Trefpunt, Schoolstraat 2, Noordwijk.
• De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk.
• Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 2-4,
Noordwijkerhout.
Reguliere stembureaus
Woensdag 17 maart 2021 zijn de volgende
stembureaus geopend van 7:30 - 21:00 uur:
• Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44, Noordwijk
• De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk
• Gymzaal Binnenhof, Binnenhof 26, Noordwijk
• De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk
• Noordwijkse Hockey Club, Nieuwe Zeeweg 40,
Noordwijk
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Sporthal Duinwetering, Duinwetering 105, Noordwijk
Buurtkerk, Hoofdstraat 10, Noordwijk
Het Trefpunt, Schoolstraat 2, Noordwijk
De Muze, Wantveld 2, Noordwijk
Gymzaal Stijntjesduinstraat, Stijntjesduinstraat
36A, Noordwijk
Gymzaal Hoogwakersbosstraat,
Hoogwakersbosstraat 14, Noordwijk
Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117,
Noordwijk
Gymzaal Vinkeveld, Strandplevier 2, Noordwijk
Uitvaltij (voormalige basisschool), Uitvaltij 2,
Noordwijk
Gemeentelijk sportpark S.J.C., Lageweg 6,
Noordwijk
Drive-in stembureau, terrein Beuk touringcars, Van
Berckelweg 32, Noordwijk
Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 2-4,
Noordwijkerhout
Sint Jozefkerk, Herenweg 13, Noordwijkerhout
De Regenboogschool, Ambachtsweg 1,
Noordwijkerhout
Puyckendam, Pilarenlaan 4, Noordwijkerhout
‘t Victorhuis, Sporkenhout 12, Noordwijkerhout
De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk
Gezondheidscentrum Via Antiqua, Via Antiqua 25,
Noordwijkerhout
De Parade, Van der Weijdenlaan 2 A,
Noordwijkerhout

Stembureau alleen toegankelijk voor bewoners
zorgcentrum
Woensdag 17 maart 2021 zijn er 2 stembureaus
geopend die alleen toegankelijk zijn voor bewoners
en personeel van een zorgcentrum:
• Groot Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1, Noordwijk,
geopend van 8:30 - 12:30 uur
• Noordwijkerduin, Rechthoeklaan 6, Noordwijk,
geopend van 14:00 - 18:00 uur
Afgiftepunt briefstem
Als u de briefstem niet per post terug kunt sturen
is het mogelijk de envelop af te geven. Dit kan
uitsluitend bij het afgiftepunt: Gemeentehuis
Noordwijk, Voorstraat 42, Noordwijk.
Geopend op de volgende dagen:
• Woensdag 10 maart 2021 van 8:30 - 17:00 uur
• Donderdag 11 maart 2021 van 8:30 - 17:00 uur
• Vrijdag 12 maart 2021 van 8:30 - 17:00 uur
• Maandag 15 maart 2021 van 8:30 - 17:00 uur
• Dinsdag 16 maart 2021 van 8:30 - 17:00 uur
• Woensdag 17 maart 2021 van 7:30 - 21:00 uur
Toegankelijkheid stembureaus
Alle stembureaus hebben voorzieningen om de
toegankelijkheid voor mindervaliden te vergroten. De
stembureaus voldoen aan de landelijke eisen voor
toegankelijkheid voor mindervaliden.

Vragen over de verkiezingen?
Voor meer informatie kunt u kijken op
elkestemtelt.nl of noordwijk.nl/verkiezingen
U kunt ook contact opnemen met het team
Klantcontactcentrum. Dit kan via e-mail:
kcc@noordwijk.nl of telefonisch: +31 (0)71 36 60 000.

