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Geef uw mening over de strandnota
Wat betekent het strand voor Noordwijk? Hoe willen
we ermee omgaan? De gemeente heeft samen met
betrokken partijen een plan gemaakt over de toekomst
van het strand. Deze ‘concept strandnota 20212026‘ is in te zien op de website van de gemeente:
noordwijk.nl/nieuws
Wat vindt u van deze plannen voor het strand? Wij zijn
benieuwd naar u mening. U heeft vier weken de tijd
om uw mening te laten horen. Dit kan vanaf woensdag
27 oktober tot en met woensdag 24 november 2021.
Graag via e-mail. Gebruik hiervoor het e-mailadres:
gemeente@noordwijk.nl. Geef bij de onderwerpregel
aan: reactie concept-strandnota.
U kunt uw schriftelijke reactie ook sturen naar de
gemeente Noordwijk, t.a.v. afdeling ETP, Voorstraat 42,
2201 AW Noordwijk. Voor het indienen van een
mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de
heer Rahil Kouch, telefoonnummer +31(0)71 36 60 000.

Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse
afvalinzameling voor de nieuwe wijk
‘Schippersvaartweg 39’ ter inzage

Ben je nog op de goede weg?
Op donderdag 25 november 2021 organiseert de afdeling Veilig Verkeer Noordwijk en
Teylingen (VVN) een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder.
De cursus bestaat uit een rit met een rij-instructeur en een theoretisch gedeelte met
workshops om inzicht te krijgen in eigen rijvaardigheid.
Het programma
In een ontspannen sfeer gaan de rij-instructeurs
met de cursisten ongeveer een half uur rijden in hun
eigen auto. Het is dus geen examen of test en het
rijbewijs kan niet worden ingenomen. Ook kunnen
de cursisten hun gehoor- en gezichtsvermogen en
het reactievermogen testen en er wordt ingegaan op
(nieuwe) verkeersregels.
Cursisteninformatie
De rijvaardigheidscursus vindt plaats op 25 november
2021 in het clubgebouw van V.V. Noordwijk in
Noordwijk. Je kunt jezelf opgeven voor de ochtend of

De locatie waar de containers geplaatst gaan worden
is bekend. Dit is gepubliceerd met een ontwerp
aanwijzingsbesluit. Dit officiële aanwijzingsbesluit is
te lezen via overheid.nl

Aanmelden
Aanmelden voor de rijvaardigheidscursus
kan tot 10 november 2021 per e-mail naar
dorisvankampen@iclouds.com.

Besluit ligt ter inzage
Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende 6
weken ter inzage. Deze 6 weken lopen van dinsdag 26
oktober tot en met 7 december 2021. De stukken zijn
te bekijken via de receptie op het gemeentehuis van
Noordwijk of digitaal via overheid.nl

Toegangscheck
In verband met de coronamaatregelen vanuit de
overheid moet er een geldige QR-code worden getoond.

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.

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Ondergrondse containers zijn een moderne
voorziening voor het inzamelen van afval bij
hoogbouw. De kwaliteit van wonen wordt
steeds belangrijker, een leefbare buurt en goede
voorzieningen zijn items waar niet aan voorbij kan
worden gegaan, ook niet bij de reiniging. Door de lage
inwerpopening is de container ook te gebruiken door
mensen met een beperking.

voor de middagsessie. De ochtendsessie duurt van
9:00 tot 12:00 uur en de middagsessie van 13:00 tot
16:00 uur. De kosten bedragen € 15,-. Deze kosten kunt
u op de cursusdag zelf betalen.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

In de nieuwbouwwijk ‘Schippersvaartweg 39’ worden
45 woningen gebouwd. Het plan bestaat uit 24
woningen en 21 appartementen.

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Zienswijzen indienen
Indien u het niet eens bent met dit ontwerp
aanwijzingsbesluit, dan kunt u binnen zes weken
(tussen 26 oktober 2021 en 7 december 2021) een
zienswijze indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Noordwijk, Postbus
298, 2200 AG Noordwijk. Uw zienswijze moet in ieder
geval uw naam en adres bevatten, de datum van de
zienswijze en de redenen waarom u het niet eens bent
met het ontwerp aanwijzingsbesluit.

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl
LEES VERDER >>
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Verzonden besluiten

Nieuws van de Raad

Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad woensdag 3 november 2021
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Raadzaal, gemeentekantoor Noordwijkerhout

Agenda Commissie Welzijn (De Schelft) woensdag 3 november 2021 20:00 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling van de agenda
Inventarisatie insprekers
Financiële dekking De Schelft (beeldvormend)
Sluiting

Meer informatie

De vergadering wordt live uitgezonden via de website
van de gemeente noordwijk.nl. De vergadering
is te volgen via noordwijk.nl/gemeenteraad of
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/
upcoming
De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming,
meningsvorming en besluitvorming. De commissie
bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of
meningsvormende fase. Besluitvorming vindt
plaats in de gemeenteraadsvergadering.
Bij beeldvorming halen de leden informatie op
en vormen zich een beeld van een onderwerp,
bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het
verzamelen van informatie en het vormen van een
beeld staan centraal.
Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt,
dan bereiden de leden de besluitvorming in de

Ontwerp aanwijzingsbesluit verplaatsen en
aanleggenondergrondse afvalinzameling
‘Maarten Kruytstraat/Abraham van
Royenstraat e.o.’
Bij de binnenstedelijke ontwikkeling van de ‘Maarten
Kruytstraat/Abraham van Royenstraat e.o.’ wordt
er een supermarkt met versmarkten gebouwd
met daarboven 42 appartementen en eronder een
parkeergarage.
Ondergrondse containers zijn een moderne
voorziening voor het inzamelen van afval. De kwaliteit
van wonen wordt steeds belangrijker, een leefbare
buurt en goede voorzieningen zijn items waar niet aan
voorbij kan worden gegaan, ook niet bij de reiniging.
Door de lage inwerp-opening is de container ook te
gebruiken door mensen met een beperking.
De locatie waar de containers geplaatst gaan worden
is bekend. Dit is gepubliceerd met een ontwerp
aanwijzingsbesluit. Dit officiële aanwijzingsbesluit is
te lezen via overheid.nl
Besluit ligt ter inzage
Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende 6
weken ter inzage. Deze 6 weken lopen van dinsdag 26
oktober tot en met 7 december 2021. De stukken zijn
te bekijken via de receptie op het gemeentehuis van
Noordwijk of digitaal via overheid.nl
Inzage in het gemeentehuis alleen mogelijk op
afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u
bellen met +31 (0)71 36 60 000.
Zienswijzen indienen
Indien u het niet eens bent met dit ontwerp
aanwijzingsbesluit, dan kunt u binnen zes weken
(tussen 26 oktober 2021 en 7 december 2021) een
zienswijze indienen bij het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Noordwijk, Postbus
298, 2200 AG Noordwijk. Uw zienswijze moet in ieder
geval uw naam en adres bevatten, de datum van de
zienswijze en de redenen waarom u het niet eens bent
met het ontwerp aanwijzingsbesluit.

Noordwijk
168532 - 20 oktober 2021
Objectvergunning 29 oktober 2021 Bubbels Beach
Koningin Astrid Boulevard
171820 - 21 oktober 2021
Melding collecte 28 maart t/m 2 april 2022 Stichting
ZOA

Overzicht collectes

raad voor en komen zij tot een politiek standpunt.
De fracties gaan met elkaar in debat en het
college beantwoordt politieke vragen en legt
verantwoording af over het voorstel dat voorligt.
De stukken zijn digitaal te raadplegen
via het Raadsinformatiesysteem
(noordwijk.nl/gemeenteraad).
Eenieder heeft het recht tijdens de commissie
vergadering in te spreken. Indien u van het
spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht
zich uiterlijk de dag zelf voor 12:00 uur aan te
melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen
kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon
+31 (0)71 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk

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
Ontwerpbestemmingsplan ‘Noorwijk aan
Zee - Prins Hendrikweg 17 e.o.’ ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noorwijk aan
Zee - Prins Hendrikweg 17 e.o.’ met plancode
NL.IMRO.0575.BPNAZPrHendrik17-ON01 ligt vanaf
woensdag 27 oktober tot en met dinsdag 7 december
2021 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.
Korte samenvatting van het plan
Het bestemmingsplan biedt het juridisch en
planologisch kader voor de splitsing van een
bestaand perceel aan de Prins Hendrikweg 17
in twee bouwkavels, het slopen van de huidige
woning en de bouw van twee nieuwe woningen.
Een resterende kavel van 345 m2 zal niet bebouwd
worden en komt ter beschikking voor de gemeente
ten behoeve van de aangrenzende begraafplaats.
De grondoverdracht zal na vaststelling van het
definitieve bestemmingsplan plaatsvinden.
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
indienen. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

• In week 43 zijn geen collectes gepland, dit geldt
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collecte.
• In week 44 is een collecte gepland van het Diabetes
Fonds.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - Delfweg 103,
Noordwijkerhout
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Fa. C. van der Vlugt & Zn. De melding gaat over een
bollenteeltbedrijf. De melding heeft betrekking op
het plaatsen van een agrarische wasplaats met een
Phytobac installatie.
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: 2021-016750.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-019115 - 15 oktober 2021
Koningin Wilhelmina Boulevard 20 | het wijzigen van
een verleende vergunning m.b.t. Residence Oranje
2021-019131 - 15 oktober 2021
Koningin Wilhelmina Boulevard 20 | het wijzigen van
een verleende vergunning m.b.t. Hotel van Oranje
Noordwijk
2021-019129 - 15 oktober 2021
Quarles van Uffordstraat 112A | het plaatsen van een
dakkapel
2021-019350 - 20 oktober 2021
Northgodreef 41 | het kappen van een boom
Noordwijkerhout
2021-019184 - 18 oktober 2021
Tespellaan 53 | het legaliseren van 6 geplaatste
reclameborden
2021-019272 - 19 oktober 2021
Westeinde 38 | het slopen van bestaande bergingen
en bouwen van een nieuwe berging
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.

LEES VERDER >>
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Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2021-017097
Pickéstraat 81 | het maken van een uitrit aan de
achterzijde
2021-016018
Zeereep 8 | het bouwen van een aanbouw aan
kelderverdieping met terrasscherm
2021-016853
Rietkant 6 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
Noordwijkerhout
2021-015070
Langevelderweg 27 | het verbouwen van het gebouw
(Pesthuis) naar 3 zorgwoningen
2021-013596
Ruigenhoekerweg | het bouwen van een

centrumgebouw Duinresort Dunimar
2021-013595
Ruigenhoekerweg | het bouwen van nieuwbouw 4
eenheden van 8 en 12 persoons vakantiewoningen
Duinresort Dunimar

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2021-016115 - 15 oktober 2021
Voorstraat 37 | het bouwen van een aanbouw met
dakterras en het verhogen van de bestaande berging
2021-016487 - 15 oktober 2021
Symon Meeszstraat 24 | het realiseren van een erker
met luifel
2021-011998 - 15 oktober 2021
Koningin Astrid Boulevard 46 | het realiseren van een
dakopbouw bij hotel Vesper
2021-016042 - 19 oktober 2021

Menakkerweg 4 | het aanleggen van een tweede
uitweg
2021-014993 - 19 oktober 2021
Keplerlaan 1E-a | voor de kap van 1 boom op het
terrein ESA
2021-016972 - 19 oktober 2021
Dahliastraat 62 | voor het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak
Noordwijkerhout
2020-024444 - 20 oktober 2021
Havenstraat 29 | het plaatsen van een dakterras aan
de achterzijde van de woning

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag
28 oktober 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.

