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Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

LEES VERDER >>

Eigenaar vaartuig gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar 
van onderstaand vaartuig. Regelmatig treffen de 
handhavers vaartuigen aan die al langere tijd onder 
water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. 
De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet 
achterhaald worden. De wrakken worden geborgen 
omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen 
veroorzaken aan de walkanten en (woon)boten.  
De handhavers kregen recentelijk een melding over 
een vaartuig in het water aan de Leidsevaart te 
Noordwijkerhout.

Indien de eigenaar van het vaartuig zich niet voor 25 
februari 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving van de gemeente Noordwijk 
via telefoon nummer +31 (0)71 366 00 00 of e-mail 
handhaving@noordwijk.nl zal dit vaartuig middels 
bestuursdwang door de gemeente Noordwijk 
verwijderd worden.

Verwijderde objecten worden vervolgens conform 
de AWB gedurende 13 weken opgeslagen in een 
gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de 
eigenaar het vaartuig ophalen tegen betaling van de 
berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich 
tijdens deze periode nog niet hebben gemeld zal het 
betreffende object worden vernietigd. 

Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Alleen op afspraak
Maak telefonisch een afspraak via  
+31 (0)71 36 60 000

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de 
publieksbalies.

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

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

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

Openingstijden Klantcontactcentrum

Bestemmingsplan ‘De Zilk, Het Zilt’ 
vastgesteld en besluit hogere grenswaarden 
geluid vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van 
Noordwijk maakt bekend dat de gemeenteraad op 25 
januari 2022 het bestemmingsplan ‘De Zilk, Het Zilt’ 
met plancode NL.IMRO.0575.BPDZHetZilt-VA01heeft 
vastgesteld. Het bestemmingsplan en besluit hogere 
waarden ligt vanaf woensdag 2 februari 2022 tot en 
met dinsdag 15 maart 2022 (op afspraak) ter inzage.

Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-
planologisch kader voor de herontwikkeling van de 
voormalige Zoutopslag in de Zilk behoeve van de 
bouw van 18 appartementen, 16 grondgebonden 
woningen, detailhandel, supermarkt en een GOED 
(Gezondheidscentrum-onder-een-dak).

Het besluit hogere waarden betreft het (weg)
verkeerslawaai van de N206. Op basis van de Wet 
geluidhinder (Wgh) is ten behoeve van de nieuwe 
woningen akoestisch onderzoek uitgevoerd. De 
conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit 
de Wgh vanwege het wegverkeer wordt overschreden 

Beste Noordwijkers, 
Noordwijkerhouters en Zilkers,

Wat fijn dat veel sectoren vorige week 
de deuren eindelijk weer mochten 
openen. Daar hebben we met elkaar 
lang naar uitgekeken.

Ik hoop dat alle medewerkers, 
vrijwilligers en ondernemers een 
goede herstart hebben gehad. Het is 
heerlijk dat veel dingen weer mogen. 
Dat er voor kunst, cultuur en sport 
gelukkig weer meer perspectief is. 
Hierdoor zijn de deuren van onze 
musea weer open en kunnen we weer in verband toneelspelen, muziek maken, zingen en 
dansen. Ook sporters en sportliefhebbers kunnen hun hart weer ophalen: uitwedstrijden 
mogen weer, zowel binnen als buiten mét publiek. 

De versoepelingen zijn een eerste grote stap voorwaarts. Iedereen was eraan toe. Dat 
geldt voor alle inwoners, maar zeker ook voor de ondernemers die keer op keer hun zaak 
moesten sluiten. Laten we hen helpen: koop lokaal, ga lekker uit eten en geniet van alles 
wat onze gemeente te bieden heeft. 

Het is een eerste stap. Op naar meer vrijheid! Ik doe daarom in deze brief meer dan 
ooit een groot beroep op iedereen: inwoners, bezoekers, ondernemers, vrijwilligers, 
instellingen en verenigingen. Willen we de vrijheden behouden, dan moeten we ons aan de 
maatregelen houden. Hoe moeilijk dat nu ook is. 

Als gemeente moeten wij hierop toezien. Onze handhavers hebben de plicht te controleren 
of de maatregelen worden nageleefd. Dat valt niet mee, na twee moeilijke jaren. Maar het 
gezamenlijke doel is heel duidelijk: nog meer versoepeling in de nabije toekomst. 
Alleen samen kunnen we de heropening van onze samenleving laten slagen. Laten we van 
de eerste stap met elkaar een succes maken.

Wendy Verkleij,
burgemeester van Noordwijk

mailto:handhaving@noordwijk.nl


Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad 8, 9 en 10 februari 2022 
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie dinsdag 8 februari 2022 20:00 uur 
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3a. Vaststelling besluitenlijst van de commissie Bestuur, Middelen en Economie van 11 januari 2022
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Presentatie Politiecijfers Veiligheid 2021 (beeldvormend)
7. Raadsvoorstel Corona noodsteun 2022 (meningsvormend/beeldvormend)
8. Raadsvoorstel Nota Inwonersparticipatie (meningsvormend)
9. Raadsvoorstel Kuuroordvisie Noordwijk (meningsvormend)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Agenda Commissie Welzijn woensdag 9 februari 2022 20:00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling van de besluitenlijst d.d. 12 januari 2022
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Presentatie Voor ieder 1 (Beeldvormend)
7. Preventieprogramma Jeugd Noordwijk (beeldvormend)
8. Raadsvoorstel Floreren in Noordwijk; Maatschappelijk programma 2022-2025 (beeldvormend) 
9. Rondvraag
10. Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 10 februari 2022 20:00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling van de besluitenlijsten d.d. 13 en 18 januari 2022
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie Noordwijk (meningsvormend)
7. Raadsvoorstel Varianten-studie aangaande de uitvoering van de gemeentelijke bouwtaken 

(beeldvormend + meningsvormend)
8. Raadsvoorstel Paraplubestemmingsplan Gebruik woningen (beeldvormend + meningsvormend)
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Nieuws van de Raad

LEES VERDER >>

Meer informatie
In verband met de maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus is het alleen 
mogelijk de vergadering digitaal te volgen. 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 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 
commissievergadering in te spreken. Indien u 
van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u 
verzocht zich 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 via griffie@noordwijk.nl.

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad? 
Volg ons op Twitter via  @raadnoordwijk

ter plaatse van 8 van de 16 woningen en de 
appartementen. De Omgevingsdienst West-Holland 
heeft vanwege wegverkeerslawaai voor de 8 woningen 
hogere waarden geluid vastgesteld van maximaal 53 
dB en voor de appartementen hogere waarden geluid 
vastgesteld van maximaal 58 dB. 

Een belanghebbende die een zienswijze heeft 
ingediend of die aantoont dat hij niet in staat is 
geweest om een zienswijze in te dienen kan beroep 
instellen tegen het besluit. Zie voor meer informatie de 
officiële bekendmaking.

>>

Word lid van het digipanel 
Denk mee over actuele onderwerpen die in de gemeente Noordwijk spelen 

Ga voor aanmelding naar noordwijk.nl/digipanel

Bestemmingsplan ‘Duinschooten 12, 
Noordwijkerhout’ gewijzigd vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van 
Noordwijk maakt bekend dat de gemeenteraad op 25 
januari 2022 het bestemmingsplan ‘Duinschooten 
12, Noordwijkerhout’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPOMDuinschoot12-VA01 heeft vastgesteld. Het 
bestemmingsplan ligt vanaf woensdag 2 februari 2022 
tot en met dinsdag 15 maart 2022 (op afspraak) ter 
inzage.

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. 
De aanduiding ‘terras’ gelegen binnen de bestemming 
‘Recreatie’ is verschoven ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. Hiermee is het doorzicht 
vanaf Duinschooten naar het Oosterduinse Meer beter 
geborgd. 

Een belanghebbende die een zienswijze heeft 
ingediend of die aantoont dat hij niet in staat is 
geweest om een zienswijze in te dienen kan beroep 
instellen tegen het besluit. Zie voor meer informatie de 
officiële bekendmaking.

Verzonden besluiten

Noordwijk
189325 - 24 januari 2022
RVV-ontheffing gemeente Noordwijk
189228 - 25 januari 2022
Objectvergunning 17 februari 2022 Fluitekruid
190563 - 28 januari 2022
Ontheffing flyeren Gemeenteraadsverkiezingen 2022

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

http://www.noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/gemeenteraad
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
http://noordwijk.nl/gemeenteraad
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
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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: Dorine Putman.

Hoe maak je het een beetje leuk?
Als we een afspraak maken voor een 
energiebespaargesprek, dan beginnen we zeker 
niet met allerlei maatregelen die veel geld kosten 
en waar je zelf niet genoeg kennis van hebt. 
We beginnen altijd met heel eenvoudige dingen 
zoals het vervangen van oude lampen door LED 
lampen, het dichten van naden en kieren of het 
aanbrengen van een borstel in de brievenbus. 
Ook het dichtdoen van deuren binnenshuis, 
het regelmatig luchten en het op tijd uit het 
stopcontact halen van allerlei opladers. Het is 
jammer dat er in een zo’n gesprek zoveel aan 
de orde komt, want iedereen weet: Je kunt wel 
dingen veranderen, maar niet veel tegelijkertijd. 
Daarom maken we aan het eind van het gesprek 
een klein lijstje van dingen die aangepakt gaan 
worden en met welk ding de mensen gaan 
beginnen. En we denken ook na over hoe dat dan 
een beetje leuk kan. Want leuke dingen gaan nu 
eenmaal beter dan lastige dingen. 

Vandaag was ik bij een gezin waar iedereen heel 
goed bewust was van alle eigenaardigheden 
van een ander. “Ja, maar jij laat altijd zelf de tv 
aanstaan”, “Jij staat echt onwijs lang onder de 
douche”, “Jij loopt altijd in te dunne kleren”, en 
zo wist iedereen nog heel wat meer te verzinnen 

om te laten zien dat de hoge energienota aan 
iemand anders lag en niet aan zichzelf. Hoe 
ga je dit nu zo aanpakken, zodat iedereen met 
plezier mee wil doen? In een land waar bijna 
iedereen dol is op bonnetjes sparen kun je aan de 
slag met energiebonnetjes sparen. Die bestaan 
natuurlijk niet echt, maar de leden van dit gezin 
vonden het leuk om zelf een soort spaarplan te 
maken. En het eenvoudigst om het besparen uit 
te rekenen is per minuut uitgespaarde energie 
bij het minder douchen. En dat kon bij de tieners 
van deze familie wel eens heel flink oplopen. 
De gemiddelde douchetijd is bij de kinderen 20 
minuten per dag. Per jaar is dat € 240,- per kind. 
(Ze hebben een waterbesparende douchekop, 
anders was dit € 480,- per jaar geweest). De 
ouders douchen 15 minuten per dag. Dus iedere 
ouder doucht voor € 180,- per jaar. Alles bij elkaar 
opgeteld wordt er hier voor € 1.080,- per jaar 
gedoucht. Waw, dat is wel veel geld. Stel als 
iedereen nu eens echt kort ging douchen, niet 
langer dan 5 minuten, hoeveel geld zou er dan 
overblijven? Dan houd je € 730,- over. 

Nu begon de discussie over wat ze samen met 
die € 730,- zouden kunnen doen. Uiteindelijk viel 
de keus op samen twee keer naar een pretpark 
gaan, de Efteling en Duinrell. En toen moesten 

ze nog gaan verzinnen 
hoe ze dat besparen 
dan gingen bij houden. De jongste wilde dit wel 
gaan doen. Hij houdt ervan alles te controleren 
en noteren. Maar natuurlijk gaat dat niet echt 
werken. Iedereen moet het toch zelf eerlijk doen. 
Daarom besloten ze het zandlopertje dat ze 
kregen te gaan gebruiken. Omdat alle kinderen 
’s avonds douchen en de ouders ’s ochtends 
en er maar één douche in huis is, is het niet zo 
moeilijk ook een beetje op elkaar te letten. Toen 
alles was besproken kwam de jongste met een 
nieuw voorstel. Er waren jongens in zijn klas die 
uit stoerheid alleen koud douchen. Dan ben je 
nooit ziek en dan word je slimmer, zei hij. En dan 
bespaar ik nog extra € 60,- per jaar, dus die wil ik 
dan als zakgeld. Ja, dat mannetje kon rekenen. 
Ik denk dat dat hij eerst moet bewijzen dat hij dit 
volhoudt!

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

Energiecoaches aan het woord:  
Dorine Putman (16)

Omgevingsdienst West-Holland

Overzicht collectes
In week 5 is een collecte gepland van de 
Hersenstichting 
In week 6 zijn geen collectes gepland dit geldt zowel 
voor de landelijke als de plaatselijke collectes

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-000851 - 20 januari 2022
Vuurtorenplein 47 | het bouwen en uitbreiden van de 
parkeergarage m.b.t. Hotel en Residence van Oranje
2022-000977 - 25 januari 2022
W.H. van Konijnenburgplantsoen 1 | het aanleggen 
van een uitrit
2022-000996 - 24 januari 2022
De Duinpan 44 | het vervangen van een chalet
2022-000999 - 25 januari 2022
Vuurtorenplein 12 t/m 156 | het plaatsen van steigers 
i.v.m. onderhoudswerkzaamheden
2022-001119 - 26 januari 2022
Hoofdstraat 2 (tet hoogte van) | het aanvragen van 
een standplaats vergunning

Noordwijkerhout
2022-000845 - 20 januari 2022
Bernadettelaan 21 (kavel 803) | het bouwen van een 
woning en aanleggen van een inrit 
2022-000849 - 20 januari 2022

Westeinde 66A | het tijdelijk in gebruik nemen als 
logiesvoorziening voor arbeidsmigranten
2022-904 - 22 januari 2022
Maandagsewetering 82 | het wijzigen van het 
bestemmingsplan van bedrijfswoning naar 
plattelandswoning
2022-000909 - 22 januari 2022
NWK04B04696 B 4696 | het kappen van een boom
2022-001001 - 25 januari 2022
Herenweg 350 | het wijzigen van de verleende 
vergunning voor de bouw van een bedrijfshal waarbij 
de situering van de hal wordt gewijzigd

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2021-021553 - 24 januari 2022
Hyacinthstraat 42 | het plaatsen van een dakkapel 
aan de voor- en achterzijde van de woning
2022-000025 - 25 januari 2022
Dorpsstraat 82 | het vervangen van een bestaande 
dakkapel van een woning
2021-020712 - 25 januari 2022*
Pauluslaan 41 | het kappen van zes bomen
2021-021413 - 5 december 2021
Rederijkersplein 37 | het vervangen van een dakkapel
2021-021413 - 25 januari 2022
Rederijkersplein 37 | het vervangen van een dakkapel
2021-017122 - 26 januari 2022
De Witte Raaflaan 134 | het plaatsen van twee 
dakkapellen

Noordwijkerhout
2021-020006 - 21 januari 2022
Westeinde 70 | het verbouwen van een woning 

tot kantoor en het bouwen van een nieuwe 
bedrijfswoning
2021-022105 - 21 januari 2022
Bremstraat 8 | het aanpassen van de garage
2021-021834 - 21 januari 2022*
St.Victorlaan 5 | het kappen van 3 bomen
2021-017846 - 26 januari 2022
Hoogstraat 42 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de zijgevel

*voor deze besluiten geldt een uitgestelde 
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

Verzonden besluiten – beroep

2021-015311 - 25 januari 2022
Ruigenhoekerweg 5 | het gebruiken van vier 
12-persoons vakantiewoningen op park Dunimar met 
het oog op brandveiligheid

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 (op afspraak) ter 
inzage in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 
te Noordwijk. Voor eventueel inzien, verzoeken 
wij u eerst contact op te nemen met de gemeente 
Noordwijk/Omgevingsdienst West-Holland, gelet op 
de coronamaatregelen. 

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 

http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
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Corona- &  
vaccinatie-informatie
In deze rubriek brengen we actuele zaken en informatie rondom corona en 

vaccinatie onder de aandacht.

NH Leeuwenhorst weer dicht
Veel mensen hebben inmiddels een 
boosterprik gehaald. Daarom gaan er weer 
een aantal vaccinatielocaties sluiten. De 
vaccinatielocatie NH Leeuwenhorst sluit op  
31 januari 2022 haar deuren. Op 30 januari 
2022 is de laatste prik gezet. 

Booster op vrije inloop in de hele regio
Op veel plekken (waaronder de 
vaccinatielocatie in Leiden) kun je inmiddels 
een booster of eerste vaccinatie halen zonder 
afspraak. Op de website van het GGDHM vind 
je alle adressen en tijden.

Rijksoverheid | rijksoverheid.nl |   
GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |   

RIVM | coronavaccinatie.nl |   

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.

Digitale versie
noordwijk.nl/gemeenteberichtenToelichting 

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 

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

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.

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 10 
februari 2022. 

https://twitter.com/Rijksoverheid
https://www.facebook.com/Rijksoverheid
https://www.instagram.com/rijksoverheid.nl/

