
Gemeentelijke locaties  
gesloten op 21april 2022
Op donderdag 21 april 2022 zijn de gemeentelijke locaties vanaf 12:00 uur gesloten in 

verband met activiteiten voor onze medewerkers. De locaties zijn op deze dag vanaf 

12:00 uur ook telefonisch en via sociale media niet bereikbaar. We staan vrijdag 22 

april 2022 vanaf 8:30 uur weer voor u klaar.

Welke locaties zijn gesloten?
• Gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42
• Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Publieksbalies gesloten
De publieksbalies in het gemeentehuis in Noordwijk 
zijn op deze dag ook vanaf 12:00 uur gesloten. 

Waar kun je op 21 april 2022 wel terecht? 
• Milieustraat, locatie Katwijk
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Hoeveel rookmelders heb je nodig?

Een beginnende brand in huis kan zich binnen drie 
minuten ontwikkelen tot een situatie waarbij je niet 
meer binnen kunt blijven door de rookontwikkeling. Je 
wil dan veilig buiten staan.

Een vluchtplan
Goed werkende rookmelders en een vluchtplan zorgen 
ervoor dat je bij brand snel veilig buiten bent. Het is 
slim om een vluchtplan te oefenen, zeker met kinderen. 
Die oefenen dit ook op school en vinden het vaak leuk 
om dat (geblinddoekt) te doen en dan te kijken hoe 
snel ze veilig buiten staan. Wil jij goed voorbereid zijn? 
Oefen een vluchtplan en vul de rookmelderwijzer in. 
rookmelders.nl/rookmelderwijzer
Zo krijg je snel een persoonlijk advies over het aantal 
en de juiste plaats van de rookmelders in jouw woning.

Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022
Wist je dat het vanaf 1 juli 2022 in de wet staat dat er 
op elke verdieping in een verblijfsruimte of afgesloten 
ruimte minstens één rookmelder in de vluchtweg moet 
hangen?

Wil jij dit vóór 1 juli 2022 geregeld hebben? Kijk 
waar jouw rookmelders moeten hangen via: 
rookmelders.nl/rookmelderwijzer 

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

JOS   
BRANDWEERMAN

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

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel

http://rookmelders.nl/rookmelderwijzer
http://rookmelders.nl/rookmelderwijzer


Gemeenteberichten • pagina 2/4

LEES VERDER  >>

Actie groene  
daken in Boerenburg 
Dit voorjaar krijgen huiseigenaren in de wijk Boerenburg een aantrekkelijk 

aanbod voor een groen dak op hun woning. Het financieel voordeel voor een 

groen dak is maximaal € 1000,-. Wie een regenton koopt, kan € 75,- uitsparen.

Eigenaren die hun huis willen verduurzamen 
kunnen gebruik maken van gemeentelijke 
subsidie. Het extra van de actie Groen Dak 
Boerenburg is dat de aanvrager zelf niets 
hoeft te doen. Dit doet Green2Live, het bedrijf 
waarmee de gemeente samenwerkt. Van 
ontwerp en subsidieaanvraag tot aan de aanleg. 
Verder lezen over de mogelijkheden? Kijk op 
green2live.net/noordwijk

Groen op het dak heeft veel voordelen
Groen op het dak houdt uitstekend water 
vast en vormt een buffer. Zo stroomt regen 
niet gelijk naar beneden. Dit betekent minder 
wateroverlast in de tuin, op het terras en op 
straat. Een groen dak houdt het koel in de zomer 
en zorgt voor een natuurlijke isolatie. Hierdoor 
woont u extra comfortabel.  

In combinatie met zonnepanelen helpt een 
groen dak bij het opwekken van energie.  
Groen in de buurt maakt planten, dieren én 
mensen blij. 

Let op: deze actie duurt tot en met 25 juni 2022
Alle 844 huiseigenaren in de wijk Boerenburg 
ontvangen deze week een brief hoe ze mee 
kunnen doen aan de actie. Inschrijven voor de 
actie Groen Dak Boerenburg kan tot en met 25 
juni 2022.

Meld u aan voor gratis webinar  
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor 
het gratis webinar Groen Dak Boerenburg.  
Dit webinar is op maandag 25 april 2022 van 
20:00 tot 21:00 uur. Hier kunt u vragen stellen. 
Meld u aan via green2llive.net/noordwijk.nl

Dienstverlening rondom feestdagen
De volgende gemeentelijke onderdelen en 
samenwerkingsverbanden zijn rondom de 
feestdagen minder bereikbaar of leveren hun 
diensten op andere momenten.

Gemeentelijke locaties
Het gemeentehuis in Noordwijk is gesloten op: 
• Maandag 18 april 2022 - 2e Paasdag
• Woensdag 27 april 2022 - Koningsdag
• Donderdag 5 mei 2022 - Bevrijdingsdag
• Donderdag 26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
• Vrijdag 27 mei 2022 - brugdag
• Maandag 6 juni 2022 - 2e Pinksterdag

Publieksbalies 
De publieksbalies in het Klantcontactcentrum  
zijn deze dagen ook gesloten en niet telefonisch 
of via social media bereikbaar. Meer informatie: 
noordwijk.nl/openingstijden

Afvalinzameling: vervangende ophaaldagen
De minicontainers worden niet geleegd 
op feestdagen (wel op 5 mei 2022), er 
zijn vervangende ophaaldagen. Let op: 
op vervangende ophaaldagen kunnen de 
minicontainers vroeger of later worden geleegd. 
Zet uw minicontainer daarom altijd voor 7:30 uur 
buiten.

Bekijk uw ophaaldagen via:
afvalkalender.meerlanden.nl of download de app, 
zoekterm ‘Afvalkalender Meerlanden’.

Milieustraat Katwijk en Noordwijkerhout
Contactgegevens en openingstijden:
De milieustraat Katwijk is gesloten:
• Maandag 18 april 2022 - 2e Paasdag
• Woensdag 27 april 2022 - Koningsdag
• Donderdag 5 mei 2022 - Bevrijdingsdag
• Donderdag 26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
• Maandag 6 juni 2022 - 2e Pinksterdag

De milieustraat Noordwijkerhout is gesloten:
• Donderdag 5 mei 2022 - Bevrijdingsdag
• Donderdag 26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
• Maandag 6 juni 2022 - 2e Pinksterdag 

Op dinsdag en donderdag is de milieustraat 
in Noordwijkerhout altijd dicht. Neem voor de 
milieustraat in Katwijk en Noordwijkerhout de 
milieupas mee. In Noordwijkerhout dient u zich 
ook te kunnen legitimeren. Meer informatie:  
noordwijk.nl/afval

Openingstijden samenwerkingsverbanden 
• voorieder1.nl 
• isdbollenstreek.nl
• odwh.nl

ISD Bollenstreek

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek

De ISD Bollenstreek is in verband met Koningsdag 
gesloten op woensdag 27 april 2022. 

De ISD Bollenstreek is op de volgende dagen 
gesloten:
• Vrijdag 15 april 2022  (Goede Vrijdag)
• Maandag 18 april 2022  (Tweede Paasdag)

Bereikbaarheid ISD
Telefoon: +31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:  isdbollenstreek.nl 
E-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: 

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
209779 - 4 april 2022
Ontheffing strandgebruik 9 juli 2022 SPEV 
209713 - 4 april 2022
Ontheffing strandgebruik 10 juni 2022 SPEV
212595 - 4 april 2022
Ontheffing strandgebruik 26 april 2022 SPEV 
212202 - 31 maart 2022
RVV-ontheffing medio mei-juli 2022 Cyclomedia
179838 - 4 april 2022
Evenementvergunning uitbreiding 7 mei 2022, 17 
september 2022 Sportvisser Noordwijk 
203906 - 30 maart 2022
Ontheffing strandgebruik jaarrond Goesting Events
208401 - 4 april 2022
Klein evenement (rommelmarkt) 27 april 2022 
Hoogwakersbosstraat
212565 - 6 april 2022
Ontheffing strandgebruik Stichting kite 4 Charity 

Noordwijkerhout
209767 - 4 april 2022
Objectvergunning 2 mei 2022 Havenstraat
209789 - 4 april 2022
Objectvergunning tribune 21 t/m 23 april 2022 
‘t Witte Kerkje
210318 - 4 april 2022
Objectvergunning 3 oktober 2022 Vinkenstraat
193262 - 7 april 2022
Evenementvergunning 18 juni 2022 Veiligheidsdag 
Raamwerk Strandwal
212989 - 6 april 2022
Melding klein evenement 7 mei 2022 centrum 
Noordwijkerhout 

http://green2live.net/noordwijk
http://green2llive.net/noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/openingstijden
http://afvalkalender.meerlanden.nl
http://noordwijk.nl/afval
http://voorieder1.nl
http://www.isdbollenstreek.nl
http://odwh.nl
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Omgevingsdienst West-Holland

De Zilk
205431 - 4 april 2022
Evenementvergunning(rommelmarkt) 24 april 
2022Stichting Jeugdwerk

Overzicht collectes

• In week 16 is een collectes gepland van de 
Hartstichting

• In week 17 is een collectes gepland van het 
Nationaal Fonds Kinderhulp

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-005195 - 31 maart 2022
Groot Hoogwaak 1 | het verbouwen van het 
woonzorgcentrum
2022-005209 - 1 april 2022
Hoogwakersbosstraat 22 | het melden van tijdelijk 
gebruik van een deel van het gebouw Wakersduin
2022-005230 - 1 april 2022
Het Laantje 6 | het verbreden van de huidige inrit/
uitrit
2022-005257 - 3 april 2022
Van de Mortelstraat 226 | het kappen van een boom
2022-005267 - 29 maart 2022
Keplerlaan 1 | het uitbreiden van het bestaande 
bedrijfspand
2022-005347 - 4 april 2022
Thijs van der Lindenstraat 23 | het aanleggen van een 
uit- en inrit en parkeerplaats
2022-005388 - 5 april 2022
Hoogwakersbosstraat 59 | het isoleren van de 
zijgevel

Noordwijkerhout
2022-005192 - 31 maart 2022
Arena 13 | het vergroten van het hoofdgebouw
2022-005193 - 31 maart 2022
Arena 14 | het vergroten van het hoofdgebouw
2022-005194 - 31 maart 2022
Via Antiqua 25 | het samenvoegen van de bestaande 
appartementen tot een huiskamer

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 voor:

Noordwijkerhout
2021-016215
Bernadettelaan kavel 901 | het bouwen van een 
woning.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
alsmede de ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad ligt ter inzage 
van woensdag 13 april 2022 voor een periode van 

Een toekomst zonder 
aardgas… Pak jij dat op? 
Een toekomst zonder aardgas. Hoe pak jij dat op? Waar zie jij 

mogelijkheden? Wat doe je zelf? Wat doet de markt? Hoe sta je tegenover 

het inzetten op warmte uit de aardbodem? De inzet van windturbines?  

De hoogste tijd om daarover met elkaar in gesprek te gaan. 

Iedereen welkom
Gemeente Noordwijk nodigt je uit voor een 
goed gesprek over de toekomst van jouw 
energievoorziening. De gemeenteraad vindt 
het belangrijk dat alle inwoners kunnen 
meepraten over het onderwerp. Dus ook jouw 
bijdrage is welkom. Juist omdat jouw huis, jouw 
wooncomfort, jouw buurt en jouw dorp effect 
ondervinden van de overstap naar duurzame 
energiebronnen. In april 2022 zijn er per dorp 
daarom dorpsgesprekken ingepland. Op een 
locatie dicht bij jou. 

Wat doen we met jouw bijdrage? 
De uitkomst van al die gesprekken mondt uit in 
een advies aan de nieuwe gemeenteraad. Het is 
een bouwsteen voor de Lokale Energie Strategie 
gemeente Noordwijk. Onze bijdrage aan het 
grote Nederlandse plan, waaraan alle 345 
gemeenten meewerken. De gemeenteraad heeft 
gevraagd om alle bijdragen goed te bewaren. 
Raadsleden moeten ze kunnen inzien. 

Save the date
De Zilk
Dinsdag 19 april 2022, locatie  De Duinpan,  
van 19:00 tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk Binnen
Dinsdag 26 april 2022, locatie Oude 

Jeroenskerk, van 19:00 tot 21:00 uur,  
inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk aan Zee
Donderdag 28 april 2022, locatie De Muze, van 
19:00 tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur.

Natuurlijk ook op Samen Noordwijk
Meepraten kan ook via samen.noordwijk.nl 
Het bekende digitale participatieplatform van 
gemeente Noordwijk, waar je 24x7, op een 
tijdstip dat het jou goed uitkomt, je bijdrage kan 
leveren, in gesprek kan gaan met dorpsgenoten 
en ideeën kunt uitwisselen.

Neem je zoon of dochter mee
Een goede overstap naar een toekomst zonder 
aardgas is niet alleen voor jou belangrijk. 
Ook voor je buren, je gezin, je vrienden en 
bekenden. Natuurlijk draait het om kosten. 
Maar ook dit. Achter de overstap gaat een hele 
belevingswereld schuil. Veel jonge mensen 
hebben angst voor de toekomst. Somberte 
alom over wat op ons afkomt. Laat zien 
dat je bereid bent om op een verantwoorde 
manier met elkaar van het aardgas af te gaan 
en met elkaar onze energievoorziening te 
verduurzamen. Of nog beter: neem ze mee. 
Je kleinkind, je zoon, je dochter…. Het is hun 
toekomst.

zes weken. U kunt de stukken 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 2021-012003. 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
2022-000578
Van de Mortelstraat | het wijzigen van een aantal 
gevels

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

http://samen.noordwijk.nl
mailto:infobouwen@odwh.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

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-003513 - 1 april 2022
Pauluslaan 53 (kavel 40) | het aanleggen van een 
uitweg
2022-002493 - 1 april 2022
Strandloper 13 | het legaliseren van een gedeelte van 
een erfafscheiding en tuindeur
2022-003138 - 5 april 2022

Charlotte van Pallandtstraat 7 | het uitbreiden van de 
woning door middel van een zijaanbouw
2022-002476 - 5 april 2022
Boechorsthof 59 | het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning

Noordwijkerhout
2022-004444 - 1 april 2022
Langevelderweg 2 | het plaatsen van 2 
vlaggenmasten

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

Verzonden rectificatie besluit

Noordwijk
2022-002922 - 31 maart 2022
Kostverloren 11 | het realiseren van een dakkapel

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 21 
april 2022.


