
Samen 28 dagen niet roken in oktober 
Oktober is de maand van Stoptober, de grote actie waarin Nederland wordt 

opgeroepen om 28 dagen te stoppen met roken. En het mooie is dat je het niet in je 

eentje hoeft te doen. 

Waarom meedoen?
Met de positieve aanpak, ondersteuning per app en een 
grote online community, stoppen mensen tegelijkertijd 
door het hele land. Op deze manier houden stoppers 
het beter en langer vol.

Gratis app 
Iedereen die aan Stoptober wil meedoen, kan zich 
inschrijven via de website stoptober.nl De gratis  
app is daar ook te downloaden. Via de app ontvang  
je elke dag positieve berichten die je aanmoedigen en 

helpen om vol te houden, ook als het even wat minder 
gaat. Kijk hoe je succesvol kunt stoppen en bekijk ook 
het Stoptober Stappenplan via de website.

Doe mee
Stoptober werkt omdat we het samen doen. Als we 
elkaar steunen houden de stoppers het makkelijker vol. 
In oktober zetten we daarom een belangrijke stap op 
weg naar een rookvrij gemeente Noordwijk. Doe ook 
mee met Stoptober!
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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

Beleef het Leefstijlakkoord

Op dinsdagavond 1 november 2022 is de kick-off 
bijeenkomst van het Leefstijlakkoord. Tijdens deze 
kick-off presenteren wij het nieuwe Leefstijlakkoord 
langs de thema’s: sport, bewegen, voeding, 
middelengebruik en mentale gezondheid. We nemen 
je graag mee in de totstandkoming van dit akkoord en 
hopen je te inspireren tot het indienen van een project. 

Uitnodiging
Op dinsdagavond 1 november 2022 zijn alle 
sportverenigingen, maatschappelijke- en 
welzijnsorganisaties, het onderwijs, zorgaanbieders, 
ondernemers, verenigingen, stichtingen en 
enthousiaste inwoners van harte uitgenodigd voor de 
kick-off bijeenkomst van het nieuwe Leefstijlakkoord 
Noordwijk.

Leefstijlakkoord
Het Leefstijlakkoord is een samenvoeging van het 
huidige Sport- en Preventieakkoord. De aanleiding 
hiervoor is dat de onderwerpen van beide akkoorden, 
evenals de samenwerkingspartners en de lopende 
projecten, veel overlap kennen. Door de samenvoeging 
wordt efficiënter gewerkt en meer verbindingen gelegd 
tussen de diverse partners.

Stuurgroep
Achter de schermen werkt de Stuurgroep aan het 
akkoord. De Stuurgroep bestaat uit: Gemeente 
Noordwijk, Welzijnskwartier, Welzijn Noordwijk, 
Brijder, Netwerkregisseur jeugd, Goed Bezig/JOGG, 
Sportbedrijf en de Sportraad. Het proces staat onder 
begeleiding van adviesbureau JSO.
 
Kom je ook?
Wil je weten wat er allemaal gebeurt op het gebied van 
gezondheid in de gemeente Noordwijk? Heb je zelf al 
concrete ideeën voor nieuwe projecten? Maak kennis 
met de verschillende thema’s, leer over bestaande 
projecten en ontmoet nieuwe partners! 

Datum: 1 november 2022
Tijd: 19.30 - 21.00 uur, inloop 19.15 uur
Locatie: kantine Sportpark Lageweg (SJC)

Nachtegaalslaan weer verlicht

Nu de scholen en sporttrainingen weer zijn 
begonnen, wordt de Nachtegaalslaan in de avond 
weer vaker gebruikt vooral door jongeren op de 
fiets. Vanaf 19.00 uur begint het al te schemeren 
en onder de bomen is het snel donker. De gemeente 
zal daarom in de periode van 15 oktober 2022 tot 1 

april 2023 de verlichting op de Nachtegaalslaan weer 
inschakelen.

Verlichting tijdens seizoenen
In deze periode zijn er dieren die mogelijk hinder 
kunnen ervaren van de verlichting in winterslaap. De 
gemeente doet nog onderzoek naar het verlichten van 
de Nachtegaalslaan in de zomerperiode.

Ondergrondse afvalinzameling voor 
de nieuwbouwwijk ‘Offem Zuid West, 
Kostverloren’

In de nieuwbouwwijk ‘Offem Zuid West, Kostverloren’ 
worden 68 woningen gebouwd. Het plan bestaat uit 
68 appartementen. Ondergrondse containers zijn een 
moderne voorziening voor het inzamelen van afval. 
Kwaliteit van wonen wordt steeds belangrijker, een 
leefbare buurt en goede voorzieningen zijn items 
waar niet aan voorbij kan worden gegaan, ook niet 
bij de reiniging. De te plaatsen afvalcontainers zijn 
afsluitbaar, zodat deze alleen met een milieupas 
toegankelijk zijn voor de huishoudens waarvoor de 
containers bedoeld zijn. Door de lage inwerpopening 
is de container ook te gebruiken door mensen met een 
beperking.

De locatie waar de containers geplaatst gaan worden 
is bekend. Dit is gepubliceerd met een ontwerp 
aanwijzingsbesluit. Dit officiële aanwijzingsbesluit is 
te lezen via de nieuwsberichten op noordwijk.nl en via 
overheid.nl

http://noordwijk.nl/afspraak
http://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

Gemeente Noordwijk

Verzonden besluiten

Noordwijk
305290 - 5 oktober 2022
Evenementenvergunning 23 oktober Zilte 
wandeltocht 
232327 - 5 oktober 2022
Ontheffing Art. 4 alcoholwet 29 oktober NHC Nieuwe 
Zeeweg 

Besluit ligt ter inzage
Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende 6 
weken ter inzage. Deze 6 weken lopen van woensdag 
12 oktober 2022 tot en met dinsdag 22 november 
2022. De stukken zijn (op afspraak) te bekijken via 
de receptie op het gemeentehuis van Noordwijk of 
digitaal via noordwijk.nl of overheid.nl

Zienswijzen indienen
Indien u het niet eens bent met dit ontwerp 
aanwijzingsbesluit, dan kunt u binnen zes weken 
(van woensdag 12 oktober 2022 tot en met dinsdag 
22 november 2022) een zienswijze indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG 
Noordwijk. Uw zienswijze moet in ieder geval uw naam 
en adres bevatten, de datum van de zienswijze en de 
redenen waarom u het niet eens bent met het ontwerp 
aanwijzingsbesluit.

>> Ondergrondse afvalinzameling voor de 
nieuwbouwwijk ‘Offem Zuid West, Kostverloren’

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 18 oktober 2022

Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20.00 uur – 22.00 uur*
1. Opening
2.   Vaststelling agenda
3.   Vaststelling besluitenlijst d.d. 27 september 2022
4.  Ingekomen stukken
5.  Benoemingen
5a  Raadsvoorstel Benoeming leden auditcommissie
5b  Raadsvoorstel Benoeming leden commissie klankbordgesprekken
5c  Benoeming commissielid
6.   Vaststelling hamerstukken
6a  Raadsvoorstel Bestemmingsplan De Schelft
6b Raadsvoorstel Regionaal beleidsplan eenheid Den Haag ‘Coalitie voor veiligheid 2023- 2026’ 
7.  Bespreekstukken
7a Raadsvoorstel Verordening Bestemmingsreserve ter bevordering Sociale en Middeldure huurwoningen  
      Noordwijk 2022
7b  Raadsvoorstel zienswijze werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026
8.  Actuele 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 26 september 
2022 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via  

 @raadnoordwijk

Meer informatie
De vergadering wordt live uitgezonden 
via de website van de gemeente 
noordwijk.nl De vergadering is te volgen 
via noordwijk.nl/gemeenteraad of 
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
Volg de gemeenteraad op Twitter via  

 @raadnoordwijk

Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad Noordwijk op 20 oktober 2022

Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42

Agenda Commissie Uitloop donderdag 20 oktober 2022 20:00 uur 
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3.    Inventarisatie insprekers
4.    Presentatie Raadsvoorstel Extra budget beschikbaarstellen aanvullend krediet De Schelft 

(beeldvormende fase)
5. Presentatie Raadsvoorstel Begroting 2023 gemeente Noordwijk (Beeldvormende fase)
6. Sluiting 

Denk mee over de begroting 2023 - Kom inspreken op 20 oktober 2022

Tegelwippen in de Duin- en Bollenstreek

De eindsprint van het NK Tegelwippen is alweer bijna 
in zicht. De competitie tussen de gemeenten in de 
Duin- en Bollenstreek loopt tot eind oktober 2022, 
dus er kunnen nog altijd tegels worden gewipt in de 
strijd om te vergroenen. Landelijk zijn er tijdens dit NK 
Tegelwippen al meer dan een miljoen tegels ingeruild 
voor groen! Kijk voor de meest actuele stand op 
nk-tegelwippen.nl/rivalen/duin-en-bollenstreek

Minder steen en meer groen
Minder steen en meer groen is hard nodig en belangrijk 
om ons te beschermen tegen wateroverlast bij hevige 
regenbuien. Meer groen geeft verkoeling tijdens 
extreme hitte en het is ook voor de biodiversiteit van 
levensbelang. Het grootste deel van de verstening ligt 
in onze eigen achtertuinen, dus ook jij kunt je steentje 
bijdragen, iedere tegel is er een. 

Wie wint de Gouden Tegel van 2022? 
Gelukkig is de strijd nog niet gestreden en kan er nog 
van alles gebeuren. Het NK Tegelwippen loopt nog 
tot en met 31 oktober 2022. Tot die tijd kun je jouw 
gewipte tegels aanmelden. Meedoen is eenvoudig; ruil 
je tegels om voor meer groen, maak een foto van het 
resultaat en ga naar nk-tegelwippen.nl om daar het 
aantal gewipte tegels te registreren.
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Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning    
Noordwijk
2022-012444 - 30 september 2022
Keplerlaan 3 | het plaatsen van een reclamezuil met 
bewegwijzering voor het hek bij de entree van het 
terrein
2022-012467 - 30 september 2022
Maritima 1 en 2 | het wijzigen van de constructie 
en brandveiligheid ivm samenvoegen van de 
appartementen
2022-012514 - 3 oktober 2022
Van Limburg Stirumstraat 38 | het verwijderen van 
de bestaande erker en een vlak kozijn terug plaatsen 
binnen de huidige contouren
2022-012577 - 4 oktober 2022
Douzastraat (perceel F 6544) | het bouwen van 2 
woningen
2022-012594 - 4 oktober 2022
Quarles van Uffordstraat 20A | het verbouwen van 
een recreatiewoning tot mantelzorg woning
2022-012627 - 5 oktober 2022
Jacques Urlusstraat 39 | het verduurzamen en 
uitbreiden van de woning
2022-012652 - 6 oktober 2022
Pauluslaan 33 | het kappen van 3 bomen

Noordwijkerhout
2022-012494 - 30 september 2022
Duinschooten 12-104 | het uitbreiden van de 
recreatiewoning
2022-012645 - 5 oktober 2022
Duinschooten 12-004 | het legaliseren van bestaande 
aanbouw, 05-10-2022
2022-012662 - 6 oktober 2022
St. Victorlaan 7 | het kappen van 2 bomen

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.

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 aanvraag) 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

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-009313
Raadhuisstraat 5 | het plaatsen van zonwering en 
bloembakken op het terras
2022-009491
Vincentlaan (kavel 4) | het bouwen van een woning

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

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-009752 - 30 september 2022
Maritima 1 | het verbouwen van een technische 
kelder tbv verduurzaming begane grond 
appartementen
2022-011738 - 30 september 2022
Herenweg 102 | het wijzigen van de 
buitengevelafwerking
2022-010801 - 4 oktober 2022
Thijs van der Lindenstraat 5 | het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning
2022-010265 - 4 oktober 2022
Clusiusweg 108 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning

*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 13 
oktober 2022.

311328 - 5 oktober 2022
Standplaatsvergunning Hoofdstraat 
315557 - 6 oktober 2022
Ontheffing wegenverkeerswet Pilarenlaan 

Overzicht collectes

• In week 41 is een collecte gepland van de 
Nederlandse Brandwonden Stichting

• In week 42 is er nog geen collecte gepland, zowel 
geen landelijke als plaatselijke collecte


