
Stuur je mooiste foto’s in!
Voor het zevende jaar op rij organiseert Groene Cirkel Bijenlandschap een 

fotowedstrijd. Van 14 mei 2022 tot 14 juni 2022 kan iedereen weer zijn/haar  

mooiste foto’s insturen van een bij, een bijentuin of een bijenlandschap. 

Bijenlandschap
De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om in 
2030 van heel Zuid-Holland een aaneengesloten 
bijenlandschap te maken. Dit aaneengesloten 
bloemrijke netwerk is goed voor de (bestuivende) 
insecten en daarmee voor andere kleine dieren en 
vogels die deze insecten eten, kortom voor gezonde 
natuur. 

Doe mee
Wie meedoet aan deze fotowedstrijd heeft de kans 
om een prijs te winnen en stelt de ingezonden foto’s 
beschikbaar voor communicatie uitingen van de 
Groene Cirkel Bijenlandschap. 

Vanaf 14 mei 2022 gaat de fotowedstrijd van start 
via bijenlandschap.nl Je kunt hier je mooiste foto’s 
uploaden en delen via de sociale media. Vooraf is het 
alvast mogelijk om de spelregels door te lezen.
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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

Publieksbalies gesloten op 16 mei 2022

Op maandag 16 mei 2022 zijn de publieksbalies van 
de gemeente Noordwijk vanaf 12.00 uur gesloten in 
verband met een training voor onze medewerkers. Op 
deze dag zijn wij vanaf 12.00 uur ook telefonisch en 
via sociale media niet bereikbaar. We staan dinsdag 17 
mei 2022 vanaf 8.30 uur weer voor u klaar.

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 Roysloot in Noordwijk. 

Indien de eigenaar van het vaartuig zich niet voor 27 
mei 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving van de gemeente Noordwijk 
via telefoon nummer +31 (0)71 36 60 000 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. 

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

http://bijenlandschap.nl/
mailto:handhaving@noordwijk.nl
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Noordwijk zoekt een  
nieuwe kinderburgemeester
De gemeente is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester! Onze huidige 

kinderburgemeester Tess van Eijk neemt voor de zomer afscheid. Wil jij haar 

opvolgen en zit je in groep 7 of 8 (10-12 jaar)? Lees dan verder!  

Wat doet een kinderburgemeester?
De kinderburgemeester zet zich in voor 
onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen. 
Denk bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid of 
sporten. Als kinderburgemeester krijg jij de kans 
om een onderwerp wat jij echt belangrijk vindt 
aandacht te geven. De kinderburgemeester gaat 
ook samen met de burgemeester naar bijzondere 
evenementen. De nieuwe kinderburgemeester 
wordt benoemd voor het schooljaar 2022-2023. 

Wie kan er kinderburgemeester worden?
Je kunt kinderburgemeester worden als je 
tussen de 10 en 12 jaar oud bent (groep 7 of 
8) en in de gemeente Noordwijk woont of naar 
school gaat. Daarnaast moet je het leuk vinden 
om voor grote groepen te spreken en op te 
komen voor de belangen van kinderen. Je vindt 
het niet erg als je met een foto of bericht in de 
krant komt.  

Hoe word je kinderburgemeester?
Je sollicitatie bestaat uit het insturen van een 
brief waarin je het volgende over jezelf vertelt:
• Wie je bent en wat je hobby’s zijn
• Waarom je de beste kinderburgemeester bent
• Welk onderwerp of thema je wilt oppakken 

Ook vragen wij jouw ouders/verzorgers 
om het toestemmingsformulier in te 
vullen. Dit formulier is te vinden op 
noordwijk.nl/kinderburgemeester

Op vrijdagmiddag 3 juni 2022 vindt er 
een selectiemiddag plaats waarin jij je 
presenteert voor een kleine jury. Meer informatie 
ontvang je na het insturen van je sollicitatie. 

Schrijf je nu in!
Stuur je brief samen met het 
toestemmingsformulier op 
naar kinderburgemeester@noordwijk.nl 
Inschrijven kan tot woensdag 25 mei 2022. 
Voor vragen kun je contact opnemen met de 
gemeente via kinderburgemeester@noordwijk.nl 

GGD-
priklocatie
Akkerwinde 1a

Dinsdag 3, 10, 17 en 24 mei  
van 12.00 - 16.00 uur
Bibliotheek Noordwijk, 
Akkerwinde 1a 

Haal je prik in Noordwijk!

Prikken zonder afspraak• Voor de 1e en 2e prik (vanaf 12 jaar)

•  Voor de 1e  booster (vanaf 18 jaar)

•  Voor de herhaalprik / 2e booster  
(vanaf 60 jaar)

•  Neem je ID-bewijs en mondkapje mee

-GGD A5 flyer prikken in Noordwijk (Bib).indd   1-GGD A5 flyer prikken in Noordwijk (Bib).indd   1 22-04-22-16   00:1522-04-22-16   00:15

Extra prik (booster)  
tegen het coronavirus

Een vaccin tegen corona beschermt  
je goed tegen het coronavirus.

Waarschijnlijk heb je de coronaprik al gekregen.  
Je kreeg dan 1 of 2 keer een prik in je bovenarm.

Na een tijdje werkt de prik niet meer zo goed. Daarom  
kan je een extra prik krijgen. Die prik heet de booster.

Door de extra prik ben je nog beter beschermd  
tegen corona.

De extra prik zorgt dat je niet erg ziek wordt.  
Of dat je niet naar het ziekenhuis hoeft voor corona.

De prik krijg je van de GGD.

Je mag zelf kiezen of je de extra prik neemt.  
De extra prik is gratis.

Als veel mensen de extra prik krijgen,  
worden minder mensen ziek.

Dat is ook belangrijk voor de mensen die in de  
ziekenhuizen werken.

Volg na de extra prik nog steeds de algemene regels, zoals handen wassen 

en de ramen open doen. Doe een zelftest als je coronaklachten hebt.

-GGD A5 flyer prikken in Noordwijk (Bib).indd   2-GGD A5 flyer prikken in Noordwijk (Bib).indd   2 22-04-22-16   00:1522-04-22-16   00:15

Omgevingsdienst West-Holland

Gemeente Noordwijk

Bestemmingsplan ‘Herziening 
omgevingsplan Bavoterrein’ ongewijzigd 
vastgesteld en ter inzage

De gemeenteraad heeft op 12 april 2022 het 
bestemmingsplan ‘Herziening omgevingsplan 
Bavoterrein’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPBavoterreinCorr1-VA01 ongewijzigd vastgesteld. 

Het bestemmingsplan ligt vanaf 11 mei 2022 tot 
en met 21 juni 2022 (op afspraak) ter inzage op het 
gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook in te 
zien op de site van ruimtelijkeplannen.nl
Belanghebbenden kunnen vanaf 11 mei 2022 tot 
en met 21 juni 2022 beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie 
voor meer informatie de officiële bekendmaking 
op officielebekendmakingen.nl In de regel 
treedt na afloop van deze beroepstermijn het 
bestemmingsplan in werking. 

Korte samenvatting van het plan
Het betreft een gedeeltelijke herziening van het 
omgevingsplan Bavoterrein (bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte op basis van de Crisis- en herstelwet 
(Chw). De gedeeltelijke herziening betreft een correctie 
van het gebied rond het hoofdgebouw. De bouwgrenzen 
voor de woningen worden weer op de oorspronkelijke 
locatie gelegd. Hierdoor kunnen er in totaal iets meer 
woningen worden gebouwd. De herziening heeft 
verder geen gevolgen voor de inhoud van het eerder 
vastgestelde omgevingsplan Bavoterrein. 

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-006426 - 29 april 2022
Kerkstraat 8 | het kappen van een boom

Verzonden besluiten

Noordwijk
221668 - 3 mei 2022
Objectvergunning 9 mei t/m 3 juni 2022 
Boerhaaveweg
221766 - 3 mei 2022
Ontheffing strandgebruik 9 mei t/m 3 juni 2022 
Millstreet Films

Noordwijkerhout
225099 - 6 mei 2022
Ontheffing wegenverkeerswet Zeestraat
230247 - 6 mei 2022
Ontheffing wegenverkeerswet Rusthof 

De Zilk 
211387 - 4 mei 2022
Evenementenvergunning 16 t/m 19 mei 2022  
Avond-4-Daagse Zilkse Stappers

Overzicht collectes

• In week 20 is een collecte gepland van het Longfonds
• In week 21 zijn geen collectes gepland dit geldt 

zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

http://noordwijk.nl/kinderburgemeester
mailto:kinderburgemeester@noordwijk.nl
mailto:kinderburgemeester@noordwijk.nl
http://ruimtelijkeplannen.nl
http://officielebekendmakingen.nl
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Op naar een  
aardgasvrije gemeente
De hoogste tijd om ons te vertellen wat je 
belangrijk vindt
Hoe kijk jij tegen een aardgasvrij Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk aan? 

Wat doe je zelf om je energieverbruik omlaag te krijgen? Te verduurzamen? Dat 

horen we graag. Er staat een speciale vragenlijst voor je klaar. Je kunt ‘m nog 

tot 15 mei 2022 invullen. Kunnen we een beroep op je doen?  

Op naar een plan voor onze  
mooie dorpen
Gemeente Noordwijk werkt aan een plan over 
een aardgasvrije gemeente, waarin bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, instellingen en 
inwoners duurzaam opgewekte energie gebruiken. 
Dat plan raakt iedereen. Jong en oud. Jou en 
je buren. Waar ook woonachtig in onze mooie 
gemeente. 
 
Dorpsgesprekken 
De afgelopen maand waren er over dit 
onderwerp dorpsgesprekken. Dat leidde tot fijne 
ontmoetingen met betrokken mensen. Al die 
inwoners hebben een ding gemeenschappelijk. 
Ze erkennen dat de energietransitie noodzakelijk 
is. Ze willen er graag aan bijdragen. Ze komen in 
beweging. 

Staat voor je klaar op Samen Noordwijk
We hebben eveneens alle inwoners uitgenodigd 

om onze vragenlijst in te vullen. Een paar 
honderd inwoners hebben de vragen beantwoord. 
Fantastisch! Maar ook van jou horen we graag 
hoe jij tegen de energietransitie aankijkt en wat je 
daarin belangrijk vindt.

Nog tot 15 mei 2022
Je kunt de vragenlijst nog tot 15 mei 2022 
invullen. Het kost maar een paar minuten. Je vindt 
de vragenlijst op samennoordwijk.nl Ons digitale 
platform voor participatie en cocreatie. 

Geef advies aan de gemeenteraad
De resultaten van de vragenlijst worden gebruikt om 
de gemeenteraad te adviseren bij deze ingewikkelde 
opgave. Zo leggen we met elkaar de basis voor onze 
energietransitie. Een tijd waarin we ons energiehuis 
helemaal aanpassen aan de moderne eisen en 
bijdragen aan het beperken van de opwarming van 
onze aarde. Dat is toch een paar minuutjes van je 
tijd waard… Tot ziens op Samen Noordwijk.

2022-006462 - 1 mei 2022
Pauluslaan 152 | het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak

Noordwijkerhout
2022-006476 - 2 mei 2022
Langevelderweg 27 BAVO fase 5A | het kappen van 
62 bomen en het kadelaren van 27 bomen

De Zilk
2022-006500 - 2 mei 2022
Het Zilt (perceel A 3980) | het bouwen van 18 
appartementen en een supermarkt - Blok 17

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-004005
De Scheysloot 60 | het plaatsen van een reclame/
wegwijzering 
2022-004096
Nieuwe Offemweg 10 | het kappen van een boom

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-005894 - 2 mei 2022
Julianastraat 42 | het plaatsen van een schuifpui in 
de voorgevel van de woning

Noordwijkerhout
2022-005589 - 2 mei 2022
Groenewege 26 | het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning
2021-022107 - 3 mei 2022
Westeinde 62A | het bouwen van een bedrijfsruimte

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

Verzonden besluiten - Beroep

In de afgelopen weken is het volgende besluit 
verzonden: 

2021-012003, Pauluslaan kavel 205 (nummer 23) te 
Noordwijk, het bouwen van een woning en bijgebouw 
en het realiseren van een uitweg, 03-05-2022

Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje 
‘verzonden besluiten - beroep’ liggen met de daarbij 
behorende stukken, alsmede de ontwerp-verklaring 
van geen bedenkingen van de gemeenteraad, met 
ingang van de dag na deze publicatie gedurende 
zes weken ter inzage in het Gemeentehuis aan de 
Voorstraat 42 in Noordwijk. Voor eventueel inzien, 
verzoeken wij u eerst contact op te nemen met 
de gemeente Noordwijk/Omgevingsdienst West-
Holland, gelet op de coronamaatregelen. Tevens is 
het besluit waarbij toepassing is gegeven aan artikel 
2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen 
op ruimtelijkeplannen.nl

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 
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. 

Verzonden besluiten - Beroep na bezwaar

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

Noordwijkerhout
2021-016217 - 2 mei 2022
Bernadettelaan 5A (kavel 901) | het plaatsen van een 
tijdelijke woonvoorziening

Alleen voor instellen beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na 
bekendmaking beroep worden aangetekend. U 
stuurt uw beroepschrift schriftelijk of digitaal 
binnen zes weken na de verzenddatum van 
dit besluit naar de Rechtbank van Den Haag, 
sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 
EH Den Haag of bij genoemde rechtbank via 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet 
u beschikken over een elektronische handtekening 

(DigiD). Het indienen van een beroepschrift schorst 
de werking van dit besluit niet op.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u, naast het indienen 
van een beroepschrift, ook een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen. Hiermee voorkomt 
u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting 
van de behandeling van het beroepschrift. U 
stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening 
naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 
2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u 
digitaal aanleveren bij genoemde rechtbank via 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Welstandsvergadering

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

http://samennoordwijk.nl
http://ruimtelijkeplannen.nl
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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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

• per post: 
Omgevingsdienst West-Holland 
Postbus 159 
2300 AD  LEIDEN

U kunt uw brief niet sturen naar e-mailadressen van 
medewerkers. Uw brief wordt dan niet in behandeling 
genomen.

Heeft u bezwaar gemaakt? En is er spoed? 
Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan 
bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze 
beslissing geldt dan totdat er naar uw bezwaarschrift 
is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: 
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH  DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. 
Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Hiervoor heeft 
u wel een elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u 
meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om 
voorlopige voorziening te sturen naar:
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk
Per adres Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD  LEIDEN

Heeft u nog vragen? 
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit 
kan via +31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl  Noem 
hierbij het zaaknummer: 2022-006144.

Melding Besluit Uniforme Saneringen - 
Duinschooten ong. in Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens 
de provincie Zuid-Holland een melding ontvangen 
ingevolge artikel 39b (BUS melding) van de Wet 
bodembescherming (Wbb), ingediend door Stantec 
B.V. Het betreft een melding voor de locatie 
Duinschooten ong. in Noordwijk, kadastraal bekend 
Noordwijk, sectie O, nummer 270 (ged.). De locatie is 
geregistreerd onder de locatiecode AA057500068.

Procedure
Deze kennisgeving staat los van de controle of de 
melding in overeenstemming is met artikel 39b van de 
Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen 
circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk 
mee of de melding in overeenstemming is met artikel 
39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de 
zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep 
is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien 
de melding in overeenstemming is met artikel 39b 
Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum 
ontvangst melding, starten met de sanering.

Meer informatie?
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 
de Omgevingsdienst via +31 (0)71 408 3100 
of meldingwbb@odwh.nl. Vermeld hierbij het 
zaaknummer: 2022-006344.

Beschikking maatwerkvoorschriften 
Besluit lozen buiten inrichtingen - 
Langevelderweg 27 in Noordwijkerhout

De Omgevingsdienst West-Holland verleent - namens 
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk - maatwerkvoorschriften aan 
ReDo Projects V B.V. De locatie is gelegen aan de 
Langevelderweg 27 in Noordwijkerhout.

Het verzoek om maatwerkvoorschriften gaat over 
het lozen van zout grondwater op het vuilwaterriool. 
Het gaat om ontwikkel- en spuiwater bij de aanleg 
van vier grondwaterbronnen voor de verwarming en 
koeling van woningen.

Maatwerkvoorschriften zijn regels die op maat 
worden gemaakt. Maatwerk is mogelijk op basis van 
artikel artikel 2.1, vierde lid, van het Blbi.

Bent u het niet eens met onze beschikking? 
Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt 
u bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Noordwijk. Dat doet u 
met een brief, ook wel een bezwaarschrift genoemd. 
Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat 
deze beschikking bekend is gemaakt.

U schrijft in uw brief:
• uw naam en adres
• de datum waarop u de brief stuurt
• het zaaknummer
• waar u het niet mee eens bent en waarom
• uw handtekening

U stuurt uw brief op één van de volgende manieren:
• per e-mail: bezwaarschrift@odwh.nl

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
mailto:info@odwh.nl
mailto:meldingwbb@odwh.nl
mailto:bezwaarschrift@odwh.nl

