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44.055 inwoners, 44.055 harten

Let op elkaar

Woonvisie 2020-2030 vastgesteld
De gemeenteraad heeft dinsdag 26 januari 2021 de
woonvisie ‘Alle zeilen bij voor voldoende en juiste
woningen’ vastgesteld. Met de vastgestelde woonvisie
is duidelijk hoe de gemeente Noordwijk zich komende
jaren wil blijven ontwikkelen als fijne woonplaats.

Lieve Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers,
We houden allemaal van Noordwijk. En Noordwijk houdt van ons allemaal.
Ik ben trots op uw gezamenlijke veerkracht in deze zware tijd. Mijn hart gaat
daarom deze Valentijn uit naar u, alle 44.055 inwoners van onze mooie gemeente.
Deze 44.055 hartjes vormen samen één groot en warm hart. Want alleen samen
komen we uit deze bijzondere periode.

Hou vol. Blijf positief. Let op elkaar.

Voldoende en juiste woningen
In de woonvisie staan de belangrijkste keuzes en
opgaven tot 2030. Om de ambities waar te kunnen
maken zijn op basis van de volgende thema’s
maatregelen aangenomen:
- volle inzet voor meer nieuwbouw,
- juiste woningen toevoegen,
- mogelijkheden voor prettig thuis wonen, en
- naar een klimaatneutraal Noordwijk.
Getoetst
De woonvisie is op 26 januari 2021 in werking getreden.
Bij nieuwe bouwaanvragen voor de realisatie van
3 of meer woningen, worden woningbouwplannen
aan de hand hiervan getoetst. Bij de realisatie
van woningbouwplannen vanaf 3 woningen is de
vastgestelde verdeling als volgt:
- Minimaal 30% sociale huur tot € 737,- (prijspeil 2020)
- Minimaal 15% middeldure huur van € 737,- tot
€ 1.000,- (prijspeil 2020)
- Minimaal 25% middeldure koop tot € 325.000,Meer weten?
Op noordwijk.nl/woononderzoek is de woonvisie en
achtergrondinformatie te vinden.

Hartelijke groet,

Extra brief zorgt voor groot succes
waardebonactie

Burgemeester van Noordwijk

Door groot succes van de waardebonactie voor
energiebesparende maatregelen is het budget op.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

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

Langlopende actie voor duurzaamheid
De actie met bonnen voor energiebesparing was op
23 juni 2020 gestart en liep tot uiterlijk 31 maart 2021
of zo lang het budget strekt. Huiseigenaren hebben
hiervoor in juni 2020 een brief met voucher voor
energiebesparende maatregelen ontvangen. Deze actie
kwam voort uit een regeling van rijksoverheid (Regeling
Reductie Energiegebruik) om energiebesparing bij
huiseigenaren te stimuleren. Eén van de voorwaarden
was dat de gemeente geld moet terugbetalen als het
budget niet wordt opgemaakt.
Budget sneller op dan verwacht
Voor de gemeente Noordwijk was er begin 2021 nog
een budget van € 107.000,- van het totale budget van
€ 161.945,- beschikbaar. Om de regeling nogmaals
onder de aandacht te brengen ontvingen huiseigenaren
op 29 januari 2021 een brief over deze actie. Hier is in
korte tijd zoveel gebruik van gemaakt dat de budgetten
sneller dan verwacht op waren.
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

>> Vervolg

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 16 februari 2021

Locatie: Digitale raadsvergadering (zie noordwijk.nl/gemeenteraad - vergadering live volgen)

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20:00 uur - 23:00 uur*

Vragen of meer informatie
Vragen of meer informatie kunt u contact opnemen
met de Duurzaamheidscoördinator via het
Klantcontactcentrum.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 26 januari 2021
4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5. Vaststelling hamerstukken
5a. Raadsvoorstel Definitieve verklaring van geen bedenkingen Bouw woning Zwarteweg 49
6. Bespreekstukken
6a. Raadsvoorstel Financiële verordening 2021
6b. Raadsvoorstel Gebruik woningen Noordwijk 2021
7. Actuele motie
8. Rondvraag
9. Sluiting
* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief.

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding
van het Coronavirus vergadert de gemeenteraad
digitaal. De agenda’s worden definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda’s en de stukken zijn
te raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad.
Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Noordwijk.

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

ISD Bollenstreek

Budgetbeheer
Vraag
Ik heb steeds meer moeite met het beheren van mijn
inkomsten en uitgaven. Kan de ISD Bollenstreek mij
daarbij helpen?
Antwoord
Ja, dat kan via budgetbeer van de ISD Bollenstreek. Er
zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Over vaccineren
In deze rubriek brengen we elke week actuele zaken
rondom vaccinatie aan de orde. Dit kunnen tips,
weetjes of belangrijke waarschuwingen zijn.
Versnelling landelijke vaccinatie
Het ministerie van VWS heeft besloten de landelijke
voorraad vaccins eerder in te zetten. Een groot deel
van de vaccins die gereserveerd waren voor de
tweede vaccinatieprik, worden nu ingezet als eerste
vaccinatieprik.
Vaccinatie 90+ en 85+ reeds gestart
In januari 2021 zijn er voornamelijk zorgmedewerkers
gevaccineerd. Ondertussen is er ook gestart met het
vaccineren van de 85- en 90-plussers uit onze regio.
Vaccinatie 80+
Bent u 80 jaar of ouder? Dan ontvangt u vanzelf
een uitnodigingsbrief op uw deurmat. U hoeft
daar niets voor te doen. U bepaalt zelf of u zich
laat vaccineren. Vaccinatie is altijd gratis. Als u
thuiswonend en mobiel bent, wordt u gevaccineerd
op de GGD-vaccinatielocatie. Niet-mobiele ouderen
worden gevaccineerd door de huisarts. Er mag één
begeleider mee naar de vaccinatieafspraak.

Locatie: waar wordt u gevaccineerd?
Met ‘GGD locatie’ 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 begin
maart 2021.
Veiligheid boven alles
De routes en locaties naar de vaccinatielocaties
worden sneeuwvrij gehouden en er wordt gestrooid.
Is het code rood? Dan gaat de afspraak niet door
en kunt u een nieuwe afspraak inplannen via het
nummer dat in uw uitnodigingsbrief staat.
Is er geen code rood afgekondigd, maar ziet u het
vanwege het weer niet zitten om te komen?
Dan kunt u bellen met het regionale callcenter via:
+31 (0)85 07 82 878. Uw afspraak wordt dan verzet.
Waarschuwing van GGD: Oplichters actief!
Er zijn mensen die zich voordoen als GGDmedewerkers voor een vaccinatie aan huis. Dit klopt
niet! Ga niet in op deze telefoongesprekken. Neem
contact op met de politie als u benaderd wordt.

GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |

Wat is budgetbeheer?
Budgetbeheer houdt in dat de ISD Bollenstreek uw
financiën bijhoudt en zorgt dat uw rekeningen op tijd
worden betaald. Op deze manier lopen uw eventuele
schulden niet verder op. U hebt dan de tijd om uw
financiële zaken weer op orde te brengen.
Termijn budgetbeheer
De ISD gaat ervan uit dat u binnen een jaar weer zelf
uw financiën kunt beheren. Blijkt na een jaar dat dit
(nog) niet mogelijk is, dan kunt u om verlenging van
het budgetbeheer vragen.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor budgetbeheer moet
u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de
bijstandsnorm:
€ 1.897,38 (norm januari 2021) voor een echtpaar
(met of zonder kinderen)
€ 1.328,17 (norm januari 2021) voor een
alleenstaande (ouder)
• Uw vermogen is niet hoger dan:
€ 12.590,- (norm januari 2021) voor een echtpaar
(met of zonder kinderen) of een alleenstaande ouder
€ 6.295,- (norm januari 2021) voor een alleenstaande
• Er moet een noodzaak zijn om budgetbeheer in te
zetten.
Hoe aanvragen?
Als u denkt in aanmerking te komen voor
budgetbeheer, dan kunt u voor het aanvraagformulier
terecht bij de ISD Bollenstreek.

RIVM | coronavaccinatie.nl |
LEES VERDER >>

Gemeenteberichten • pagina 3/4

Energiecoaches aan het woord:
Sjaak Geerlings - Dat geld laat je toch niet liggen!
In deze tweewekelijkse column komt steeds een andere
energiecoach aan het woord om te vertellen over zijn of
haar ervaringen op het gebied van energiebesparing.
De spits wordt afgebeten door Sjaak Geerlings.
In het laatste kwartaal van 2020 hebben
13 vrouwen en mannen uit Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk de training
Energiecoach gevolgd. Deze training werd
gegeven door Lisa Kouwenberg en Imke Tegels
van SME sme.nl en werd mogelijk gemaakt
door een subsidie van de Gemeente Noordwijk,
vertegenwoordigd door Julian Spierenburg.
De energiecoach helpt huiseigenaren en
huurders in de Gemeente Noordwijk middels
een energiegesprek bij het vinden van
energiebesparende maatregelen in hun woning.

Het gesprek kan in deze coronatijd ook gehouden
worden via Skype, MS Teams, Zoom of
telefonisch.

Deze energiebesparende maatregelen hebben
betrekking op kleine maatregelen met betrekking
tot verlichting, verwarming en waterverbruik en op
grotere energetische maatregelen zoals, dubbele
beglazing, gevel- en dakisolatie, vervangen van
een cv-ketel etc.

In een volgende column wordt nader ingegaan op
ervaringen uit een energiegesprek en voorbeelden
van te treffen maatregelen.

De energiecoach komt bij u langs voor een
energiegesprek, het energiegesprek wordt
gehouden aan de hand van een checklist en duurt
ongeveer een uur.

Inmiddels zijn er vanaf het begin van dit jaar al
een aantal energiegesprekken gehouden.
Het doel is vooral om de mensen na te laten
denken en bewust te laten worden over het
gebruik van energie en hoe we hierop kunnen
besparen. Het gaat tenslotte om onze wereld, ons
zelf, onze kinderen, onze kleinkinderen en ook niet
onbelangrijk onze portemonnee.

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/
Wij staan voor u klaar!
Sjaak Geerlings

>> Vervolg ISD Bollenstreek
Ondersteuning bij schulden
Hebt u (problematische) schulden, dan kunt u voor
schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek terecht.
Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over budgetbeheer
en schulddienstverlening kunt u terecht bij de ISD
Bollenstreek.

Regiotaxi tijdens Coronavirus
Door de coronamaatregelen wijzigen regelmatig
ook de voorwaarden om gebruik te maken van de
Regiotaxi. We adviseren u vooraf goed kennis te
nemen van de voorwaarden (bijvoorbeeld wanneer
een medisch mondkapje verplicht), zodat u niet voor
verrassingen komt te staan.
Voor de actuele informatie kunt u terecht op de
website van de Regiotaxi rthr.nl
Voor reserveringen kunt u 24 uur per dag terecht op
telefoonnummer +31 (0)900 202 23 68.
Voor meer informatie over de Regiotaxi kunt u terecht
bij de klantenservice van de Regiotaxi, bereikbaar
op telefoonnummer +31 (0)900 202 23 69. De
klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 17:00 uur.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website
isdbollenstreek.nl
E-mail		
info@isdbollenstreek.nl

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.
Het bestemmingsplan ‘Duinschooten 12’ maakt
de herontwikkeling van een nieuw restaurant met
zaalaccommodatie, uitbreiding van het bestaande
hotel en herinrichting van het terrein mogelijk aan
de westzijde van het Oosterduinse Meer. Er komt
een bouwlaag op het hotel aan de zijde van het
Oosterduinse Meer. De uitbreiding van het hotel is
ten behoeve van groepsaccommodatie. Ook wordt
een congresfunctie mogelijk gemaakt. De nieuwe
maximale bouwhoogte ter plaatse van het hotel is 9
meter en ter plaatse van het restaurant 10,5 meter.
Iedereen kan in de genoemde termijn een
inspraakreactie indienen. Zie voor meer
informatie de officiële bekendmaking op
officielebekendmakingen.nl

Voorontwerpbestemmingsplan
‘Wassenaarseweg tussen 8 en 10, De Zilk’
ter inzage
Op de locatie Wassenaarseweg tussen de
huisnummers 8 en 10 in de kern van De Zilk ligt een
onbebouwd perceel met de bestemming ‘Wonen’
zonder bouwvlak. De eigenaar heeft de wens hier een
woning mogelijk te maken. Vanwege strijd met het
vigerende bestemmingsplan ‘De Zilk’ zal op verzoek
van de eigenaar een nieuw bestemmingsplan voor in
procedure worden gebracht, waarmee de bestemming
zal worden gewijzigd naar ‘Wonen’ met een bouwvlak.
Vanaf 10 februari t/m 23 maart 2021 ligt het
voorontwerp ‘Wassenaarseweg tussen 8 en 10, De Zilk’
met plancode NL.IMRO.0575.BPDZWassenaarsew8AVO01 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.

Persoonlijk	bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats.(Vanwege
de coronamaatregelen alleen op
afspraak)

Iedereen kan in de genoemde termijn een
inspraakreactie indienen. Zie voor meer
informatie de officiële bekendmaking op
officielebekendmakingen.nl

Volg de ISD Bollenstreek ook op:

Bestemmingsplan ‘Gerleeweg 9, Noordwijk’
ter inzage

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
‘Duinschooten 12’ ter inzage
Vanaf woensdag 10 februari t/m dinsdag 23 maart 2021
ligt het voorontwerp ‘Duinschooten 12’ met plancode
NL.IMRO.0575.BPOMDUINSCHOOTEN12-VO01
ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl Inzage op het

Het op 26 januari 2021 vastgestelde bestemmingsplan
‘Gerleeweg 9, Noordwijk’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPLGGerleeweg9-VA01 ligt van 10 februari tot en
23 maart 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.
Op de locatie Gerleeweg 9 (gelegen in het gebied
het Vinkeveld is de initiatiefnemer voornemens
om de exploitatie van het agrarisch bedrijf te
beëindigen. Daartoe worden nagenoeg alle agrarische
bedrijfsgebouwen (kassen) gesaneerd. De functie van
de bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in een
burgerwoning. Daarnaast wordt een burgerwoning
(Greenportwoning) bijgebouwd. Het bestemmingsplan
biedt het juridisch en planologisch kader voor de
ontwikkeling.
Zie voor meer informatie de officiële bekendmaking.

LEES VERDER >>
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Bestemmingsplan ‘Vogelaardreef 26
Noordwijk’ ter inzage
Het op 26 januari 2021 vastgestelde
bestemmingsplan ‘Vogelaardreef 26 Noordwijk’ met
plancode NL.IMRO.0575.BPLGVogelaardr26-VA01 ligt
van 10 februari tot en 23 maart 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.
Op de locatie Vogelaardreef 26 (gelegen in het gebied
het Langeveld) is de initiatiefnemer voornemens
om een aantal bouwwerken te verwijderen, het
manegebedrijf te beëindigen, het perceel te
herinrichten alsmede een nieuwe woning te bouwen,
een zogenaamde Greenportwoning.
De functie van de bestaande agrarische
bedrijfswoning wordt gewijzigd in die van een
plattelandswoning. Tevens wordt het agrarisch
bouwvlak aanmerkelijk verkleind.
Het bestemmingsplan biedt het juridisch en
planologisch kader voor deze ontwikkeling.
Zie voor meer informatie de officiële bekendmaking.

Bestemmingsplan ‘Duinschooten 23,
Noordwijk’ ter inzage
Het op 26 januari 2021 vastgestelde
bestemmingsplan ‘Duinschooten 23, Noordwijk’ met
plancode NL.IMRO.0575.BPLGDuinschoot23-VA01
ligt van 10 februari tot en 23 maart 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.
Op de locatie Duinschooten 23 (gelegen in het gebied
het Langeveld) is de initiatiefnemer voornemens
om de exploitatie van het agrarisch bedrijf te
beëindigen. Daartoe worden nagenoeg alle agrarische
bedrijfsgebouwen gesaneerd. Het agrarisch bouwvlak
komt te vervallen. De bestaande bedrijfswoning wordt
omgezet in een burgerwoning. Het bestemmingsplan
biedt het juridisch en planologisch kader voor deze
ontwikkeling.
Zie voor meer informatie de officiële bekendmaking.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-002461 - 29 januari 2021
Breloftpark 8 | het verhogen van het dak
2021-002466 - 31 januari 2021
Kostverloren | het bouwen van 2
appartementengebouwen
2021-002531 - 1 februari 2021
Duinweg 40 | het vergroten van de dakkapel
2021-002759 - 2 februari 2021
de Ruyterstraat 59 | het kappen van 10 bomen en het
evenredig aantal herplanten
2021-002897 - 3 februari 2021
Kerkhofpad 2 | het slopen van een bollenschuur
2021-002928 - 3 februari 2021
Bernadettelaan (kavel 805) | het bouwen van een
woning
Noordwijkerhout
2021-002341 - 29 januari 2021
Mgr. Westerwoudtlaan 16 | het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde
2021-002462 - 31 januari 2021
Annalaan 6 | het kappen van een boom
2021-002761 - 2 februari 2021
Abeelenpark 26 | het aanleggen van een extra uitrit
voor een parkeerplaats op eigen terrein

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

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-019264 - 4 februari 2021
Bernadettelaan 15 (kavel 904) | het bouwen van een
nieuwbouw woning
2020-024759 - 4 februari 2021
Residence Astrid 6 | het vervangen van de balustrade
aan de zuidgevel van het wooncomplex
Noordwijkerhout
2020-024976 - 29 januari 2021
Westeinde | het kappen van 5 bomen en de herplant
van 5 bomen
2020-016952 - 2 februari 2021
Delfweg 18 | het uitbreiden van de bedrijfsruimte
2020-022235 - 2 februari 2021
Liduinalaan 6 | het snoeien of knotten van een wilg
2020-026214 - 2 februari 2021
Schulpweg 131 C | het verlengen van de eerder
afgegeven omgevingsvergunning voor een tijdelijke
coronasnelteststraat

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

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2020-020966
Zeereep 8 | het bouwen van een woning
Noordwijkerhout
2020-026031
Vergilius 13 | het maken van een inrit

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele
onderwerpen die in de gemeente
Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar
noordwijk.nl/digipanel

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.

Verzonden besluiten

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.

