
Doe je mee aan de  
Landelijke Opschoondag?
Op zaterdag 19 maart 2022 is het Landelijke Opschoondag. Tijdens deze dag 

organiseren mensen in het hele land opschoonacties om samen hun straat of buurt 

schoon te houden. Ook in de gemeente Noordwijk gaan we aan de slag.

Aanmelden
Help je ook mee om de gemeente een stukje schoner 
te maken? Meld je dan aan via Noordwijkactief.nl 
De gemeente stelt vuilprikkers ter beschikking. Deze 
kunnen opgehaald worden bij het sportbedrijf. En bij 
scholen en kinderopvang worden ze langsgebracht. 

Schone omgeving
Met de vuilprikker kan je aan de slag in straat of wijk. 

Je bent niet alleen lekker buiten. Maar ook in beweging 
en je zorgt voor een schone omgeving. 

Lokale initiatieven
Op de website nederlandschoon.nl vind je lokale 
initiatieven waar je bij kunt aansluiten. Je kunt daar 
ook je eigen actie aanmelden.
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Oude milieupassen zijn niet meer geldig

Eind 2021 heeft Meerlanden een nieuwe milieupas 
naar alle huishoudens in de gemeente Noordwijk 
gestuurd. Deze milieupas geeft toegang tot de 
milieustraten in Katwijk en Noordwijkerhout. 

Zorg dat u de nieuwe pas bij u heeft
Gaat u afval wegbrengen naar de milieustraat, zorg 
dan dat u de nieuwe pas van Meerlanden bij u heeft. 
Met de oude milieupas heeft u geen toegang meer tot 
de milieustraat.

Meer informatie
Voor meer informatie over de milieupas, kunt u  
terecht bij Meerlanden via pi@meerlanden.nl of  
+31 (0)297 381 717.

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

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 Hogeweg te Noordwijk.

Indien de eigenaar van het vaartuig zich niet voor 18 
maart 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving) van de gemeente Noordwijk 
via telefoonnummer +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. 

http://Noordwijkactief.nl
http://nederlandschoon.nl
mailto:pi@meerlanden.nl
mailto:handhaving@noordwijk.nl
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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

Omgevingsdienst West-Holland

Gemeente Noordwijk

Verzonden besluiten

Noordwijk
192348 - 22 februari 2022
Klein evenement 18 augustus 2022 trottoir Gat van 
Palace 
193233 - 22 februari 2022
Alcoholvergunning Golden Tulip Noordwijk Beach 
193274 - 22 februari 2022
Strandterrasvergunning Strandpaviljoen J. van Roon 
189281 - 22 februari 2022
Strandterrasvergunning BubbelsBeach
187453 - 22 februari 2022
Strandterrasvergunning Tulum Tulum 
186901 - 22 februari 2022
Strandterrasvergunning De Zeemeeuw 
190597 - 22 februari 2022
Strandterrasvergunning Breakers Beachhouse
187279 - 22 februari 2022
Strandterrasvergunning Witsand
186902 - 22 februari 2022
Strandterrasvergunning BEACH
187276 - 22 februari 2022
Strandterrasvergunning Branding Beach Club
187847 - 22 februari 2022
Strandterrasvergunning Nomade Beach
190906 - 22 februari 2022
Terrasvergunning Dirks Vishandel Bomstraat
192762 - 18 februari 2022
Objectvergunning 10 en 11 maart 2022 Branding

Noordwijkerhout
195515 - 22 februari 2022
Ontheffing ventverbod 25 en 26 maart 2022 Scouting 
St. Jozef
195587 - 22 februari 2022
Objectvergunning 22 maart 2022 Weidemolen
191740 - 22 februari 2022
Melding klein evenement 26 maart 2022 Concert 
Nieuwe Schelft

De Zilk
192165 - 22 februari 2022
Mozaïekwedstrijd 16 en 17 april 2022 De Zilk

Overzicht collectes

In week 10 en 11 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
2022-003072 - 17 februari 2022
Zeereep 10 | het uitbreiden van het basement van de 
woning
2022-003114 - 18 februari 2022
Keplerlaan 1 | het verhogen van een bouwwerk
2022-003127 - 18 februari 2022
Molenstraat 11 | het uitbreiden van de woning d.m.v. 
het verhogen van de kapconstructie
2022-003133 - 19 februari 2022
Dobbelmannduin 37 | het wijzigen van de gevel door 
buitenisolatie aan bestaande garage en aanbouw
2022-003138 - 19 februari 2022
Charlotte van Pallandtstraat 7 | het uitbreiden van de 
woning d.m.v. zij-aanbouw
2022-003140 - 19 februari 2022
Dobbelmannduin 11 | het plaatsen van een schutting 
en realiseren van een veranda in de achtertuin
2022-003146 - 20 februari 2022
Hyacinthstraat 1 | het kappen van 2 bomen
2022-003150 - 21 februari 2022
Jonckerweg 20 | het vervangen van handelsreclame
2022-003248 - 22 februari 2022
Everwijnpark 12 | het verbouwen van het woonhuis
2022-003334 - 23 februari 2022
Scholekster 21 | het uitbreiden van een woning en de 
berging

Noordwijkerhout
2022-003051 - 17 februari 2022
Westeinde 68A | het uitbreiden van de woning
2022-003143 - 19 februari 2022
Annalaan 5 (kavel 124) | het bouwen van een schuur 
in de tuin
2022-003152 - 21 februari 2022
Spiegelberg 8 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

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.

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijkerhout
2022-000273
Westeinde 81 | het kappen van vijf zieke bomen

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 +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

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2021-020548 - 21 februari 2022
Pauluslaan 55 (kavel 41) | het bouwen van een 
woning
2022-002753 - 23 februari 2022
Piet Heinstraat 25 | het optrekken van de achtergevel 
van de 1e verdieping van de woning
2021-021310 - 23 februari 2022
Pauluslaan 33 (kavel 213) | het bouwen van een 
woning

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

Verzonden besluiten - Beroep

In de afgelopen is het volgende besluit, waarvoor 
beroep kan worden ingesteld, verzonden:

Noordwijk
2018-005846-001 - 18 februari 2022
Vuurtorenplein 4A te Noordwijk, het splitsen van een 
woning, 18-02-2022 

Alleen voor instellen beroep
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft in haar uitspraak van 13 oktober 2021 
bepaald: ‘Met het oog op een efficiënte afdoening 
van het geschil ziet de Afdeling aanleiding om met 
toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van de Awb 
te bepalen dat tegen het nieuwe besluit alleen bij 
haar beroep kan worden ingesteld.’

Indien u het dus niet eens met ons besluit, dan kunt 
u een beroepschrift indienen bij de Raad van State. 
Dit dient te worden ingesteld binnen zes weken 
na de datum van verzending van dit besluit door 
een beroepschrift en een kopie van de beslissing 
op bezwaar en deze vergunning te zenden aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In uw 
beroepschrift moet u vermelden waarom u het niet 
eens bent met de uitspraak. U kunt ook digitaal hoger 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Kijk op raadvanstate.nl 
voor meer informatie over het indienen van digitaal 
beroep.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schort de werking 
van het besluit niet op. Indien u mening bent dat er 
een spoedeisend belang is, kan er - als er ook beroep 
is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State - bij de voorzieningenrechter van 
de hoger beroepsrechter worden verzocht om het 
treffen van een voorlopige voorziening.  

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

Welstandsvergadering

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

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

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel

mailto:infobouwen@odwh.nl
http://raadvanstate.nl
mailto:infobouwen@odwh.nl
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stemElke telt

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de nieuwe 

gemeenteraad. Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart 2022 is ook mogelijk. 

Hieronder leest u meer over de verkiezingen in onze gemeente.

Wat heeft u nodig om te 
stemmen?
Om te mogen stemmen heeft u een stempas of 
kiezerspas nodig. U ontvangt de stempas uiterlijk 
2 maart 2022. U moet ook een identiteitsbewijs 
meenemen. Dit is een paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of een verblijfsdocument. Dit ID-bewijs 
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 11 maart 2022, 17.00 uur.

Identiteitsbewijs verlopen of geen ID?
Is uw identiteitsbewijs meer dan 5 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 ingeschreven bent.

Openingstijden stembureaus
De stembureaus zijn op woensdag 16 maart 2022 
van 7.30 - 21.00 uur open. In de stemlokalen hoeft 
u geen mondkapje te dragen. Wel vragen wij u 
rekening te houden met kwetsbare mensen en 
elkaar de ruimte te geven. 

Eerder stemmen 
U kunt ook eerder stemmen. Op maandag 14 
maart en dinsdag 15 maart 2022 zijn er in de 
gemeente Noordwijk 4 stembureaus open van 
7.30 - 21.00 uur. Eerder stemmen is vooral 
bedoeld voor risicogroepen. 

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 stemt. Dat mag ook een goed leesbare 
afbeelding hiervan zijn op een smartphone.

Iemand schriftelijk machtigen kan ook. U en 
degene die u wilt machtigen vullen hiervoor 
een formulier in. Het formulier moet u inleveren 
bij de gemeente vóór 11 maart 2022, 17.00 
uur. U kunt het formulier downloaden via 
noordwijk.nl/verkiezingen

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.) De locaties 
vindt u op noordwijk.nl/verkiezingen en op 
waarismijnstemlokaal.nl

Verkiezingskrant
Om u te helpen bij het maken van uw keuze, geeft 
de gemeente een verkiezingskrant uit. Ook kunt u 
de Noordwijkse StemWijzer invullen. U ontvangt 
de verkiezingskrant binnenkort in uw brievenbus. 
Heeft u de verkiezingskrant niet ontvangen? Kijk 
dan op noordwijk.nl/verkiezingen of haal de krant 
af bij een van de ophaalpunten in de gemeente. 

Doe de StemWijzer! 

Betaalbare huurwoningen, de toeristenbelasting 
en de bereikbaarheid van Noordwijk. Wat vindt 
u ervan? En wat vinden de politieke partijen van 
deze en andere thema’s die nu in Noordwijk 
spelen? Met welke partijen bent u het eens? Vul 
de Noordwijkse StemWijzer in en u komt erachter! 

Standpunten vergelijken
In de StemWijzer staan stellingen over de 
belangrijkste onderwerpen die een rol spelen 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Vul de 
stemwijzer in. En vergelijk uw standpunten met 
die van de partijen. Zo kunt u zien met welke 
partijen u de meeste overeenkomsten heeft. U 
vindt de StemWijzer op noordwijk.stemwijzer.nl 

Lijsttrekkersdebat 
Alvast voor uw agenda! De gemeente Noordwijk 
organiseert op zaterdag 12 maart 2022 samen 
met Bollenstreek Omroep een lijsttrekkersdebat, 
van 17.00 - 19.00 uur. Alle 11 lijsttrekkers zijn te 
gast om te discussiëren over actuele thema’s. 
Ook reageren zij op vragen vanuit de samenleving. 

Online volgen of terugkijken
Het lijstrekkersdebat is live te volgen op TV bij Bo. 
U kunt het debat na de uitzending ook terugkijken 
op bollenstreekomroep.nl 

Debat bijwonen?
Dat kan. Het debat vindt plaats op 12 maart 2022 
in Het Trefpunt, Schoolstraat 2 in Noordwijk en 
begint om 17.00 uur. 

Kom naar de uitslagenavond!
Hoe heeft de partij van uw voorkeur het in de 
verkiezingen gedaan? Op de verkiezingsavond 
van woensdag 16 maart 2022 maakt de gemeente 
bekend hoeveel stemmen de partijen hebben 
behaald. U bent van harte welkom om deze 
spannende uitslagenavond bij te wonen. Samen 
met de burgemeester, de politieke partijen en de 
pers. 

Voorlopige verkiezingsuitslag
Tijdens de avond maakt de gemeente de 
uitslagen van verschillende stembureaus en 
de voorlopige verkiezingsuitslag bekend. De 
voorlopige verkiezingsuitslag vindt u vanaf 17 
maart 2022 ook op noordwijk.nl/verkiezingen

Waar en hoe laat
De uitslagenavond vindt plaats in NH 
Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, 
Noordwijkerhout, zaal Sorbonne 2. Inloop vanaf 
22.00 uur. De bijeenkomst duurt tot 1.00 uur. 

Definitieve verkiezingsuitslag
Het Centraal Stembureau stelt de definitieve 
verkiezingsuitslag officieel vast op 21 maart 2022 
om 10.00 uur. De bekendmaking van de definitieve 
uitslag is dan online te volgen via de livestream 
op de website van de gemeente.  

Verkiezingswebsite 
Alle actuele informatie over de 
gemeenteraadsverkiezingen vindt u op 
noordwijk.nl/verkiezingen (Deze pagina vullen wij 
regelmatig aan met nieuwe informatie.)

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 van 
het Klantcontactcentrum. Dit kan via e-mail: 
kcc@noordwijk.nl of telefonisch:  
+31 (0)71 36 60 000.

http://noordwijk.nl/verkiezingen
http://noordwijk.nl/verkiezingen
http://waarismijnstemlokaal.nl
http://noordwijk.nl/verkiezingen
http://noordwijk.stemwijzer.nl
http://bollenstreekomroep.nl
http://noordwijk.nl/verkiezingen
http://noordwijk.nl/verkiezingen
http://elkestemtelt.nl
http://noordwijk.nl/verkiezingen
mailto:kcc@noordwijk.nl


Gemeenteberichten • pagina 4/4

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


