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aanvragen.
• U bent 23 jaar of ouder en u volgt een studie 

als bedoeld in de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de 
studiefinanciering. 

• U hebt minder dan 12 maanden geleden de 
Individuele inkomenstoeslag ontvangen.

• U hebt de afgelopen 24 maanden een maatregel 
(verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die 
verband houdt met uw arbeidsverplichtingen

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?
• Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
• Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
• Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- 

per jaar
• Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting 

€ 400,- per jaar

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen
Voor de actuele bijstandsnormen en bedragen heeft 
de ISD een aparte folder beschikbaar. De bedragen 
staan ook op de website van de ISD Bollenstreek 
isdbollenstreek.nl
 
Hoe dient u een aanvraag in?
Op de website van de ISD Bollenstreek 
isdbollenstreek.nl kunt u meteen digitaal een 
aanvraag indienen of het aanvraagformulier 
downloaden. 
 
Meer informatie
Voor vragen over de Individuele inkomenstoeslag of 
het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met 
de ISD Bollenstreek. 

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek
Telefoon: +31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website: isdbollenstreek.nl 
Per mail: info@isdbollenstreek.nl 
Persoonlijk:   bezoek aan Voor ieder 1 van uw 

woonplaats. Voor de actuele 
openingstijden kunt u terecht op de 
website voorieder1.nl 

Volg de ISD Bollenstreek ook op: 

ISD Bollenstreek

Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak 
of bel +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

Individuele inkomenstoeslag 

Vraag
Ik heb in januari 2021 de Individuele 
inkomenstoeslag ontvangen. Kan ik deze in 2022 
weer aanvragen? 

Antwoord
Ja, dat kan. Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u 
de Individuele inkomenstoeslag na 12 maanden weer 
aanvragen.

Wat houdt de regeling in? 
De Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag 
dat u vrij kunt besteden. Wij adviseren u het bedrag 
te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/
vervanging van huishoudelijke apparaten of andere 
noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor 
een bril of tandarts. De Individuele inkomenstoeslag 
valt onder het minimabeleid. 

Wanneer komt u in aanmerking? 
• U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of 

ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
• U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 24 

maanden een inkomen van maximaal 110% van 
de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen 
is gedurende die periode niet hoger dan de 
vermogensgrens en 

• U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op 
inkomensverbetering.  
Dit geldt bijvoorbeeld als: 
- U fulltime werkt.
- U het maximale aantal uren werkt dat u kunt 

werken.
- U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven 

van de arbeidsverplichtingen. 
- U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen 

uitzicht op een betaalde baan. 
- U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven 

van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 
• U bent jonger dan 23 jaar of u hebt de 

pensioengerechtigde leeftijd op het moment van 

Vul de vragenlijst in

We willen onze dienstverlening 
verbeteren. Help je ook mee? 
Vul dan de vragenlijst in. Het duurt 
5 minuten en is anoniem. 

noordwijk.nl/dienstverlening

http://isdbollenstreek.nl
http://isdbollenstreek.nl
http://www.isdbollenstreek.nl
mailto:info@isdbollenstreek.nl
http://www.voorieder1.nl
http://noordwijk.nl/nieuwsbrief
http://noordwijk.nl/dienstverlening
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Corona- &  
vaccinatie-informatie 
In deze rubriek brengen we actuele zaken en informatie rondom corona 

en vaccinatie onder de aandacht.

Moderna vs. Pfizer/BioNTech voor de booster
45-plussers die op de vaccinatielocaties 
komen voor hun boosterprik, vragen 
steeds vaker om een prik met het Pfizer-
vaccin in plaats van Moderna. De GGD 
volgt de adviezen van het RIVM en de 
Gezondheidsraad op. Daarin staat dat 
mensen van 45 jaar en ouder bij voorkeur 
Moderna krijgen als boosterprik. Ga naar 
rivm.nl voor meer informatie.

Vaccinatie-afspraak verzetten nog steeds 
niet mogelijk
Het is nog steeds niet mogelijk om 
bestaande vaccinatie-afspraken te 
verzetten. De GGD GHOR Nederland, die de 
afsprakenlijn beheert, heeft dit vorige week 
besloten. De reden hiervan is dat een groot 
deel van de telefoongesprekken, zelfs tot 
40%, ging over het annuleren of verplaatsen 
van afspraken. Hierdoor kwamen mensen 
die telefonisch een afspraak willen maken 
minder snel aan de beurt. Vaak zijn dit 
ouderen én dus de meest kwetsbaren.

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

RIVM | coronavaccinatie.nl |   

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
161708 - 3 januari 2022
Alcoholvergunning Café Rosser De Grent 
179838 - 4 januari 2022
Evenementvergunning Hengelsportvereniging  
“De Sportvisser”

Noordwijkerhout
182872 - 5 januari 2022
RVV-ontheffing Zeestraat 
183390 - 5 januari 2022
RVV-ontheffing Zeestraat 

Overzicht collectes
In week 2 en 3 zijn geen collectes gepland, dit geldt 
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan 
Koningin Wilhelmina Boulevard

Het voorbereidingsbesluit ‘bestemmingsplan 
Koningin Wilhelmina Boulevard’ met plancode 
NL.IMRO.0575.VBKWBoulevard-VA01 ligt vanaf 
woensdag 13 januari 2022 tot en met 23 februari 
2022 voor een periode van 6 weken ter inzage.

Bij het voorbereidingsbesluit is bepaald:
1. Dat het verboden is in het gebied waar het 

voorbereidingsbesluit van kracht is het gebruik 
van de begane grond te wijzigen, voor zover het 
betreft het wijzigen naar de functie wonen;

2. Dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning 
kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod, 
mits de voorgenomen wijziging van het gebruik 
niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde 
bestemmingsplan.

Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar 
of beroep mogelijk (artikel 8:5 Algemene wet 
bestuursrecht). Zie voor meer informatie de officiële 
bekendmaking.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-000021 - 31 december 2021
Zeereep 21 | het plaatsen van een nieuw 
strandpaviljoen
2022-000162 - 5 januari 2022
Huis ter Duinstraat 13A | het realiseren van een 
dakterras met balustrade

Noordwijkerhout
2022-000025 - 2 januari 2022
Dorpsstraat 82 | het vervangen van bestaande 
dakkapel
2022-000028 - 3 januari 2021
Prof Aalberselaan 2 | het vervangen en wijzigen 
indeling van het raamkozijn aan de voorgevel op de 
begane grond

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.

Noordwijk
2021-018593
Herenweg 47 | het verbouwen en uitbreiden van de 
woning
2021-020712
Pauluslaan 41 | het kappen van een boom
2021-010393
Koningin Wilhelmina Blvd 17A | het verbouwen van 
het gebouw t.b.v. de realisatie van drie woningen
2021-010376
Koningin Wilhelmina Boulevard 15 | het realiseren 
van een woning op de begane grond

Noordwijkerhout
2021-020721
St. Bavo terrein, fase 1D | het bouwen van 24 nieuwe 
woningen

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2021-017926 - 31 december 2021* 
Pauluslaan 118 | het snoeien van 3 bomen
2021-019422 - 3 januari 2022*
Vincentlaan (kavel 814) | het kappen van 9 bomen en 
het knotten van 4 bomen
2021-021130 - 5 januari 2022*
Bernadettelaan 21 | het kappen van 4 bomen
2021-020747 - 5 januari 2022
Breloftpark 8 | het toevoegen van een prefab 
schoorsteen op de nok van het dak
2021-021231 - 5 januari 2022
Wantveld 9 | het verplaatsen van het trappenhuis

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

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel

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

Een mooie open hal
Veel mensen hebben nu met die 
coronabeperkingen een opgesloten gevoel. Klein 
behuisd zijn kan dat gevoel nog versterken. Ik 
stap binnen in een klein huis waar de bewoners 
de deur tussen de hal en de kamer hebben 
weggehaald. Ze vinden dat het nu veel ruimtelijker 
is. Ja, dat is ook zo, dat zie ik ook. Wat ik intussen 
denk is: dat zullen jullie wel in je portemonnee 
voelen. Een hal zit er niet voor niets. Het werkt 
als een buffer tussen de koude lucht buiten en de 
warme lucht binnen. 

We beginnen het gesprek met de jaarrekening van 
het energiebedrijf op tafel. Dit is de rekening van 
een huishouden van twee personen in een huis 
dat kleiner is dan het standaard rijtjeshuis. Je 
zou dan verwachten dat de energienota niet al te 
hoog is. Maar deze mensen betalen maandelijks 
toch een flink bedrag. En dat was al zo voordat er 
in de kranten allerlei berichten verschenen over 
de snel stijgende gasprijzen. Gelukkig hebben zij 
nog een contract met de energiemaatschappij 
voor de lagere prijs, maar dat contract loopt 
binnenkort wel af. Wat staat ze dan te wachten? 
Vanwege deze situatie hebben ze zich aangemeld 
op de website van de gemeente voor dit 
energiebespaargesprek. 

Het is helemaal niet moeilijk om te zien waar 

de grote besparingen kunnen liggen. Dat is 
uiteraard in het binnenhouden van de warme 
lucht in de woonkamer en het niet zomaar weg 
laten vliegen van de warmte door de voordeur. 
Dus dat voormalige halletje, dat moet ik gaan 
bespreken. Het ligt gevoelig, want de bewoners 
hebben echt een leuke entree gemaakt die heel 
smaakvol met de woonkamer is verbonden. Bij 
huizen met vloerverwarming is het minder erg als 
de voordeur de warme lucht even wegtrekt (het 
is nog steeds niet slim uiteraard), maar bij huizen 
met radiatoren is het gevolg veel erger. 

Wat kunnen we hier verzinnen als oplossing? 
De weggehaalde deur terugplaatsen is voor 
allebei geen optie. Dat zou het hele idee van de 
openheid verpesten en bovendien hebben ze 
inmiddels een bank in de woonkamer staan waar 
de deur tegenaan zou vliegen. De deur draaide 
altijd naar binnen de kamer in. Nadat we hadden 
zitten berekenen hoeveel warmte er telkens 
het huis uitvloog, met alle keren de jonge hond 
uitlaten, naar het werk gaan, tussen de middag 
thuiskomen, gaan sporten, etc. bleek het toch 
wel om een aardig bedrag te gaan dat werd 
weggegooid. 

Een optie is een gordijn op te hangen, maar dit 
idee werd al snel als truttig van tafel geveegd. 
Een tweede optie is twee smalle klapdeurtjes 

aanbrengen die met 
een rubberen strip goed 
tegen elkaar aansluiten. En een derde optie is 
een schuifdeur maken. Dan zou de bank die nu 
direct naast de hal staat iets van de muur worden 
gehaald. Het is nu eenmaal woekeren met de 
ruimte in zo’n klein huis. Die klapdeurtjes kun je 
weer weghalen zodra de centrale verwarming 
uit kan en de schuifdeur kan open blijven in 
de zomer. Ik zag dat het stel deze twee opties 
wel eens nader wilde gaan bekijken. Ik heb 
ze voorgesteld dat ze dagelijks de gasmeter 
bekijken nu de aanpassing met klapdeurtjes of de 
schuifdeur er nog niet is en dan weer gaan meten 
als ze klaar zijn met de aanpassing. Niets is toch 
zo overtuigend als de cijfertjes van de gasmeter. 
Ik denk dat deze mensen die echt veel smaak 
hebben wel een mooie oplossing gaan vinden in 
de winter. Als ze kiezen voor een schuifdeur dan 
wordt het nog wel een uitdaging om die kiervrij te 
maken. Kieren die wil je niet!

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 (15)

Noordwijkerhout
2021-021393 - 5 januari 2022
Prof. van Eijsingastraat 5 | het realiseren van een 
dakopbouw

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

Bezwaar en/of beroep
Indien u van mening bent dat u door een besluit 
wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om 
bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken 
de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de 
beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijk 
gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden 
gezonden aan het college van burgemeester 
en wethouders van Noordwijk, per adres: 
Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 
AD Leiden onder vermelding van het trefwoord 
‘bezwaarschrift’ en het registratienummer van het 
besluit. U kunt een bezwaar ook per e-mail indienen 
via bezwaarschrift@odwh.nl
Een bezwaarschrift schort de werking van een 
besluit niet op. Het is in sommige gevallen 
mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, 
de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en 
rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank.

Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf 
de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders 
vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend belang 
heeft kun u een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag. 
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige 
voorziening en/of het instellen van beroep bent u aan 
de rechtbank griffierechten verschuldigd.

Verzonden besluiten - beroep

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 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.

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  
13 januari 2022

fixi.nl

HOUD 

JE BUURT 

IN VORM

GEBRUIK FIXI 

GRATIS

VUILNISBAK VOL? 
MELD HET MET FIXI

Fixi ABRI.indd   7 24-05-18   12:06

http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
mailto:bezwaarschrift@odwh.nl
http://ruimtelijkeplannen.nl
mailto:infobouwen@odwh.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


