
Beslis mee over de  
toekomst in een VisieCafé
Ook zo benieuwd hoe je straat, wijk, dorp en directe omgeving er over enkele decennia 

uitzien? Binnenkort kun je die ontwikkeling meebepalen. 

Keuzen maken voor de toekomst
Gemeente Noordwijk nodigt ook jou uit voor deelname 
aan een VisieCafé om met elkaar keuzen te maken 
voor de toekomstige ontwikkelingen van Noordwijk, 
Noordwijkerhout en De Zilk.

Daar waar het botst 
De VisieCafés sluiten aan op de eerdere gesprekken 
over de toekomst van de vier dorpen die de gemeente 
telt. Deze gesprekken hebben geleid tot de mooie 
omgevingsvisie 1.0. Daar gaan we op door. Nu gaat 

het om waar het botst. 

Wat kiezen we?
Als we namelijk alle ambities uit onze omgevingsvisie 
willen realiseren, zien we botsingen ontstaan tussen 
belangen en doelen. We kunnen niet alles tegelijkertijd 
op dezelfde plek realiseren. Daarom moeten we keuzes 
maken. En we horen graag waarvoor jij kiest! De raad 
gebruikt jouw keuzes voor bij het opstellen van de 
omgevingsvisie 2.0.

Week 44 | 2022 pagina 1/3

Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

LEES VERDER >>

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30  
tot 17.00 uur en donderdagavond van 17.00 tot 
20.00 uur. Alleen op afspraak.

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de publieksbalies.

Afspraak maken
Maak telefonisch een afspraak via  
+31 (0)71 36 60 000 of ga naar noordwijk.nl/afspraak

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

Geopend op maandag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 
uur. Alleen op afspraak.

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

Voorieder1

Inloopspreekuur Voorieder1

Heb je zorg of ondersteuning nodig of heb je 
een hulpvraag? Kom dan langs op een van onze 
inloopspreekuren. Het is niet nodig om een afspraak 
te maken.

Je bent zonder afspraak welkom op:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 - 

11.30 uur in het gemeentehuis van Noordwijk
• maandag, dinsdag en woensdag tussen 10.00 - 

11.30 uur. Adres: Antiqua 23, Noordwijkerhout

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website
voorieder1.nl/contact

Dit zijn de data en de locaties: 
• donderdag 10 november 2022 in De Zilk in de Duinpan 
• donderdag 17 november 2022 in Noordwijkerhout bij 

VVSB 
• donderdag 24 november 2022 in Noorwijk Binnen  

in De Wieken
• donderdag 1 december 2022 in Noordwijk aan Zee  

in de Muze 

Welkom vanaf 19.15 uur. Start om 19.30 uur. 
Het VisieCafé sluit rond de klok van 21.30 uur. 

Vooraf aanmelden 
Kom ook. Praat mee. En bepaal met andere betrokken 
inwoners de richting die onze mooie dorpen op 
moeten gaan. Je hoeft je maar voor één van de 
VisieCafés aan te melden. Vooraf aanmelden stellen 
we op prijs. Dan kunnen we rekening houden met je 
komst. Aanmelden kan eenvoudig met een e-mail naar 
omgevingsvisie@noordwijk.nl onder vermelding van 
je naam, je adres, je telefoonnummer en natuurlijk het 
VisieCafé van je keuze. 

Fietsverlichtingsactie 2022

Op zaterdag 5 november 2022 is de jaarlijkse 
fietsverlichtingsactie. Nog nooit was het zo 
gemakkelijk en goedkoop om je fietsverlichting op 
orde te hebben. Bij deze adressen ben je van harte 
welkom:

• Mooijekind fietsen, Schoolstraat 45, Noordwijk  
aan zee

• Fietsmannetje Noordwijk, Stijntjesduinstraat 34, 
Noordwijk

• Looijestijn Tweewielspecialist, Havenstraat 50, 
Noordwijkerhout

• Van Dam Fietsen VOF, Havenstraat 22, 
Noordwijkerhout

• Henk Zwaan Tweewielers, Dorpsstraat 75, 
Noordwijkerhout

Deze specialisten lopen de verlichting voor je na. 
Wanneer reparatie nodig is, hoef je alleen het materiaal 
te betalen, en dus geen arbeidsloon. 

http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
mailto:omgevingsvisie@noordwijk.nl
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Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 8 november 2022
Locatie: Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Gemeenteraadsvergadering 16.00 uur-23.00 uur*
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Raadsvoorstel Programmabegroting 2022: Algemene Politieke Beschouwingen
3a. Pauze 
4. Raadsvoorstel Programmabegroting 2023: 1e termijn
5. Raadsvoorstel Programmabegroting 2023: 2e termijn
5a. Schorsing
6. Stemming over amendementen
7. Stemming over het raadsvoorstel Begroting 2023
8. Stemming over moties
9. Sluiting

* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Nieuws van de Raad

Meer informatie 
De agenda wordt definitief vastgesteld ter 
vergadering. De actuele agenda en stukken zijn te 
raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad

Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis in Noordwijk en de 
bibliotheken in Noordwijk en Noordwijkerhout.

Raadsvergadering rechtstreeks volgen
Via de website van de gemeente Noordwijk 
wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden: 
noordwijk.nl

Raadsvergadering bijwonen
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente 
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) 
van de vergadering voor inwoners een busje laten 
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het 
gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout 
en De Duinpan in De Zilk. Uw aanmelding 
ontvangen we graag voor maandag 7 november 
2022 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via 

 @raadnoordwijk

>> Vervolg Fietsverlichtingsactie 2022

Actieweek
Als je op 5 november 2022 geen tijd hebt, heb je 
de week erna nog een kans. Van 7 tot en met 12 
november 2022 geven deze rijwielhandelaren maar 
liefst 10% korting op de totale kosten - materiaal plus 
arbeidsloon - voor reparatie van de verlichting.

Val op
Doe mee. Juist in deze tijd van het jaar is het extra 
belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Met 
werkende fietsverlichting ben je beter zichtbaar in het 
donker. Dat voorkomt ongelukken, ergernis bij andere 
weggebruikers en misschien wel een flinke boete. Meer informatie 

Kijk op enecoluchterduinenfonds.nl voor het 
inschrijfformulier en de fondscriteria.

Stuur idee in voor bijdrage uit 
Luchterduinenfonds

Iedereen met een maatschappelijk idee voor de 
verduurzaming of versterking van de kustbeleving 
van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk 
maakt kans op een financiële bijdrage om dit idee uit 
te voeren. Vanuit het Eneco Luchterduinen Fonds is 
hiervoor geld beschikbaar. Insturen van ideeën kan tot 
eind 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

Omgevingsdienst West-Holland

Gemeente Noordwijk

Verzonden besluiten

Noordwijk
319419 - 21 oktober 2022
Vuurwerkverkoopvergunning 29, 30 en 31 december 
Keyserswey

324000 - 25 oktober 2022
Objectvergunning 15 november Koningin Wilhelmina 
Boulevard
331656 - 25 oktober 2022
Collectevergunning 5 november Fluks 
amaryllisbollenverkoop
323276 - 25 oktober 2022
Incidentele standplaatsvergunning 31 december 
Kerkstraat

Noordwijkerhout
288657 - 26 oktober 2022
Incidentele standplaatsvergunning 13 december 
2022 tot 1 januari 2023 De Brink 

Overzicht collectes

• In week 44 is er een collecte gepland van Diabetes 
Fonds.

• In week 45 is er een collecte gepland van Alzheimer 
Nederland.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-013379 - 21 oktober 2022
Bronckhorststraat 33 | het plaatsen van een dakkapel 
op het achterdakvlak en het rondom wijzigen 
van de gevels, waaronder het vervangen van een 
uitkragende erker
2022-013398 - 21 oktober 2022
Hoofdstraat 112 | het verplaatsen van de airco unit 
van de voorgevel naar de zijgevel
2022-013405 - 21 oktober 2022
Hoogtij 115 | het vervangen en plaatsen van een 
dakkapel op het achterdakvlak
2022-013401 - 21 oktober 2022
Jozef Beugelsdijkstraat 19 | het plaatsen van 
dakkapellen aan de voor- en achterzijde
2022-013416 - 24 oktober 2022
Golfbaan 14 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak en achterdakvlak
2022-013461 - 24 oktober 2022
Gerrit Heeringastraat 8 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak
2022-013469 - 24 oktober 2022
Tolhoren 27 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak
2022-013566 - 25 oktober 2022
Kraaierslaan (perceel C 2035) | het veranderen van 
een bestaande in- uitrit
2022-013599 - 26 oktober 2022
Albert Verweystraat 46 | het omzetten van een 
bedrijfsruimte naar een woon-/werkruimte op de 
begane grond
2022-013625 - 26 oktober 2022
Zuidbroek 77 | het tijdelijk plaatsen van een 
opslagcontainer

Noordwijkerhout
2022-013397 - 23 oktober 2022
Gooweg 34 | het kappen van 2 bomen ten behoeve 
van de opbrengst van zonnepanelen
2022-013472 - 24 oktober 2022
Duinschooten 12-015 | het realiseren van een opslag 
naast de woning
2022-013606 - 26 oktober 2022
Pletterij 3 | het plaatsen van een entresolvloer in de 
indoor recreatiehal

http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://noordwijk.nl
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
http://enecoluchterduinenfonds.nl
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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

Noordwijkerhout en De Zilk
2022-013558 - 25 oktober 2022
Diverse locaties in Noordwijkerhout en De Zilk, het 
plaatsen van informatie- en bouwborden ten behoeve 
van de aanleg van glasvezelinternet

De Zilk
2022-013361 - 21 oktober 2022
Het Zilt, fase 4 (Haasveld) | het kappen van 56 bomen
2022-013411 - 21 oktober 2022
Ruigenhoek 17 | het plaatsen van een huiszwaluwtil

Ontwerpbesluiten ter inzage
De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens 
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk bekend, dat zij het voornemen 
heeft, onder toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 
onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te 
verlenen.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
alsmede de ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad ligt ter inzage  
van 2022 voor een periode van zes weken. U kunt  
de stukken (op afspraak) inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. Gedurende de 
inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling 
een zienswijze op het voorgenomen besluit indienen. 
(Artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb). 

U kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning via infobouwen@odwh.nl. Of u 
stuurt een brief aan: Omgevingsdienst West-Holland, 
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden. Een zienswijze tegen 
de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen richt 
u aan de gemeenteraad. Vermeld bij uw zienswijze 
het adres van de aanvraag en het zaaknummer 
Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact 
op met het Bouwloket van de Omgevingsdienst op 
telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-007198 - 20 oktober 2022
Offemweg 45A | het verbouwen van de 
zolderverdieping van het gebouw Offemweg 39-45 tot 
een appartement
2022-011696 - 20 oktober 2022
Van de Mortelstraat 114 | het plaatsen van een 
warmtepomp en airco aan de achterzijde van het 
appartement

2022-012332 - 20 oktober 2022
Rembrandtweg 42a | het aanleggen van een uitweg
2022-011496 - 21 oktober 2022
Zeereep 5 | het renoveren van de woning, wijzigen 
van de gevels en het plaatsen van een dakkapel
2022-011861 - 24 oktober 2022
Gerleeweg (sectie G, nr 4210) | het bouwen van een 
nieuwe woning en het maken van een uitweg aan de 
Gerleeweg (tussen nummer 7 en 9)
2022-011243 - 25 oktober 2022
Van de Mortelstraat 18 | het plaatsen van een airco 
unit met warmte pomp op het achter balkon
2022-012858 - 25 oktober 2022
Uitvaltij 29 | het wijzigen van de panelen in de 
voorgevel van de woning naar metselwerk
2022-010571 - 25 oktober 2022
Zeekoet 26 | het dichtmaken van de ruimte tussen de 
schuur en de voorgevel van de woning

De Zilk
2022-012196 - 25 oktober 2022
Beeklaan 24A | het plaatsen van gevelreclame en 
zuilen t.b.v. de bewegwijzering

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

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 3 
november 2022.

mailto:infobouwen@odwh.nl

