
Gemeentelijke locaties  
donderdag 15 december 2022 
vanaf 17.00 uur gesloten
In verband met een personeelsbijeenkomst sluiten de gemeentelijke locaties 

op donderdag 15 december 2022 vanaf 17.00 uur. Onze medewerkers en de 

publieksbalies zijn vanaf dit tijdstip niet telefonisch en via sociale media bereikbaar. 

De avondopenstelling vervalt deze dag.

Meer informatie
Tijdens de feestdagen zijn de gemeentelijke 
locaties op andere tijden beschikbaar. Zie 
hiervoor het bericht ‘Dienstverlening rondom de 

feestdagen’ in de gemeenteberichten. Bekijk de 
openingstijden van de publieksbalies via de website 
noordwijk.nl/openingstijden en maak voor je bezoek 
een afspraak.
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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

Dienstverlening rondom de feestdagen

De volgende gemeentelijke onderdelen en organisaties 
waarmee we samenwerken zijn rondom de feestdagen 
soms minder bereikbaar of leveren hun diensten op 
andere momenten.

Gemeentelijke locaties
Alle gemeentelijke locaties: waaronder het gemeentehuis 
Noordwijk, het gemeentekantoor Noordwijkerhout en 
locatie Heerenweg in Katwijk zijn gesloten op:
• Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag)

Klantcontactcentrum
Op bovenstaande datum zijn alle publieksbalies in 
Noordwijk en Noordwijkerhout gesloten en is het 
Klantcontactcentrum telefonisch en via sociale media 
niet bereikbaar.

Afvalinzameling: minicontainers rondom feestdagen 
Voor vervangende ophaaldagen van 
minicontainers rondom de feestdagen kijk op 
afvalkalender.meerlanden.nl of op de app van 
Meerlanden. U kunt deze downloaden via Google play 
of de app store. Op deze manier blijft u op de hoogte 
van de laatste veranderingen met betrekking tot de 
afvalinzameling. Zet pushberichten aan, zodat u nooit 
een inzameldag mist. 

Afvalinzameling: verzamelcontainers rondom 
feestdagen
Plastic- en papiercontainers worden niet geleegd op:
• Zondag 25 december 2022 (1e kerstdag)
• Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag)
• Zaterdag 31 december 2022 (zijn afgesloten of 

weggehaald)
• Zondag 1 januari 2023 (nieuwjaarsdag)

Alle containers worden weer geleegd vanaf 27 december 
2022 en 2 januari 2023. Wij verzoeken u nadrukkelijk om 
het afval mee te nemen of bij een ander milieuparkje aan 
te bieden als de containers vol zijn. Afval dat er naast 
staat kan aanleiding zijn voor vandalisme en gevaar 
opleveren. Samen houden we Noordwijk schoon, netjes 
en veilig tijdens de feestdagen.

Blipverts
De blipverts worden afgesloten op 30 december 2022 
en weer open gesteld op 5 januari 2023. Wij verzoeken 
u nadrukkelijk om er geen afval naast te plaatsten en 
het afval mee te nemen naar huis. Afval dat er naast 
staat kan een gevaar voor de veiligheid opleveren of 
aanleiding zijn voor brandstichting.

http://noordwijk.nl/openingstijden
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://afvalkalender.meerlanden.nl
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>> Vervolg Dienstverlening rondom de feestdagen

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 20 december 2022
Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20.00 uur - 23.00 uur*
1.  Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling Besluitenlijsten van 8 en 29 november 2022
4. Vaststelling lijst ingekomen stukken
5. Installatie en benoemingen
6. Hamerstukken
6a.  Raadsvoorstel Aanvullen budget duurzaamheidssubsidie Noordwijk
6b. Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2023
6c. Raadsvoorstel Doordecentralisatie Maatschappelijke Zorg: overeenkomsten en Wmo-verordening 
6d. Raadsvoorstel Vervolg Economische samenwerking Duin- en Bollenstreek
7. Bespreekstukken
7a. Raadsvoorstel Najaarsnota
7b. Initiatiefvoorstel Behoud talenten voor de raad
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 19 december 
a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via 

 @raadnoordwijk

Milieustraten Katwijk en Noordwijkerhout
De milieustraat in Katwijk is op de volgende dagen 
gesloten:
• Donderdag 20 december 2022 vanaf 15.00 uur
• Zondag 25 december 2022 (1e kerstdag)
• Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag)
• Zaterdag 31 december 2022
• Zondag 1 januari 2023 (nieuwjaarsdag)

De milieustraat in Noordwijkerhout is op de volgende 
dagen gesloten:
• Zondag 25 december 2022 (1e kerstdag)
• Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag)
• Zaterdag 31 december 2022
• Zondag 1 januari 2023 (nieuwjaarsdag)

Gratis parkeren van 27 december 2022 tot en met 1 
januari 2023
In Noordwijk is parkeren van dinsdag 27 december 2022 
tot en met zaterdag 1 januari 2023 gratis. In verband 
met Oud en Nieuw worden alle parkeerautomaten 
geledigd en tijdelijk voorzien van een beschermkap, 
om te zorgen dat de parkeermeters vuurwerkschade 
oplopen. Er hoeft dus niet betaald te worden. 

Een lancering die je niet mag missen

Gemeente Noordwijk en Stichting Biënnale Noordwijk 
nodigen geïnteresseerden en mensen die werkzaam 
zijn in de kunst- en cultuursector van harte uit voor 
het bijwonen van het lanceringsevenement Biënnale 
Noordwijk 2023 op donderdag 15 december 2022 in 
het Hof van Holland, Voorstraat 79 Noordwijk Binnen, 
vanaf 13.00 uur. 

Sterke start van de eerste kunstmanifestatie
Het lanceringsevenement staat in het teken van 
de eerste Biënnale Noordwijk, die vanaf 21 maart 
tot en met 21 augustus 2023 wordt gehouden. De 
voorbereidingen zijn volop aan de gang. Curator 
Sandrine van Noort en haar team zetten in op een 
sterke eerste Biënnale Noordwijk, die de titel heeft 
‘Transities - Kunst op geestrijke gronden’. Ze zijn klaar 
voor de lancering.

Verbinden 
De Biënnale Noordwijk biedt een podium aan tien 
kunstinstallaties, geïnspireerd op het thema van het 
landschap dat de komende jaren sterk zal veranderen 
en de veerkracht van mens en natuur. De kunst 
verbindt de landschappen en de vier dorpen in de 
gemeente. Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, 
Noordwijkerhout en De Zilk. Nieuwe kunst. Nieuwe 
verbindingen tussen dorpen die innig verbonden zijn 
door hun geschiedenis en toekomst. 

Van harte welkom
Kunst- en cultuurliefhebbers, medewerkers in de 
cultuursector, kunstenaars van binnen en buiten 
gemeente Noordwijk zijn van harte welkom de 
lancering bij te wonen. Ze kunnen kennis maken met 
de mensen die het initiatief dragen en tekenen voor 
een sterke start van deze biënnale. Ook kunnen ze de 
kunstenaars ontmoeten. 

Vooraf aanmelden 
Interesse? Graag vooraf je komst 
aanmelden. Dat kan bij Sophie Jansen: 
communicatie@biennalenoordwijk.nl,  
+31 (0)6 23 09 57 60.

MELD
MISDAAD
ANONIEM
0800-7000
meldmisdaadanoniem.nl

Heb je een
vermoeden
van opslag
of handel
in illegaal
vuurwerk?

Wijzigingen Regiotaxi 2023 en reizen 
tijdens de feestdagen

Regiotaxi
De Regiotaxi is een vorm van aanvullend openbaar 
vervoer en beschikbaar voor iedereen uit de 
gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen. 
De Regiotaxi is er voor alle inwoners. Voor mensen 
die via de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) een indicatie hebben om gebruik te maken 
van de Regiotaxi geldt een lager tarief. Mensen 
zonder een Wmo-indicatie betalen een hoger tarief. 
Hieronder vindt u de informatie voor inwoners met 
een Wmo-indicatie. 

Belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2023
• Vanaf 1 januari 2023 regelt Noot Personenvervoer 

het vervoer van de Regiotaxi. 
• Een reis met de Regiotaxi wordt vanaf 1 januari 

2023 gerekend in het aantal kilometers dat u reist. 
• Een rit met de Regiotaxi is maximaal 25 

kilometer. (met uitzondering van een aantal vaste 
bestemmingen) 

• U reserveert minimaal twee uur van tevoren uw rit. 
Hoe eerder hoe beter. 

• Iemand die met u meereist en zelf geen Wmo-
indicatie heeft, betaalt hetzelfde tarief als u betaalt.    

• Het nachtvervoer vervalt. De Regiotaxi rijdt tussen 
06.00 uur en 01.00 uur. 

ISD Bollenstreek

Volg gemeente 
Noordwijk via

 @noordwijkzh
 facebook.com/gemeentenoordwijk
 instagram.com/gemeentenoordwijk

http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://www.noordwijk.nl
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://www.twitter.com/raadnoordwijk
mailto:communicatie@biennalenoordwijk.nl
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Voor meer informatie over de Regiotaxi kunt u 
terecht op regiotaxihollandrijnland.nl en bij de 
klantenservice van de Regiotaxi. Die is bereikbaar 
op telefoonnummer +31 (0)900 202 23 69 en op 
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Voor vragen over een Wmo-indicatie voor de 
Regiotaxi kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

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

Vaststelling Bodembeheernota plangebied 
Bronsgeest 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noordwijk maken bekend dat de gemeenteraad 
in hun vergadering van 29 november 2022 de 
Bodembeheernota plangebied Bronsgeest heeft 
vastgesteld.

Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 
juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit 
en in de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent 
een landelijk beleidskader (= generiek) en geeft 
tevens de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal 
gebiedsgericht beleid voor grondverzet vast te 
stellen (= gebiedsspecifiek). 

Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik 
van grond en baggerspecie, zodat minder materiaal 
hoeft te worden gestort en minder primaire 
grondstoffen nodig zijn.

Met gebiedsspecifiek beleid kan een gemeente 
afwijken van het generieke landelijke beleid, 
waardoor meer ruimte kan worden gecreëerd 
voor de afzet van vrijkomende grond- en 
baggerstromen. Dit is mogelijk door lokale 
maximale waarden (LMW) op te stellen. Zo kan 
worden gestuurd op het beschermingsniveau 
en de toepassingsmogelijkheden voor grond en 
baggerspecie binnen (delen van) het beheergebied. 
Hierbij moet wel worden vastgehouden aan het 
basisprincipe van het Besluit; namelijk dat de 
kwaliteit van de grond die wordt toegepast in een 
gebied altijd geschikt moet zijn voor de functie die 
het gebied heeft.

Om gebruik te kunnen maken van gebiedsspecifiek 
beleid dient een gemeente te beschikken over een:
• bodemfunctieklassenkaart 
• bodemkwaliteitskaart 
• nota bodembeheer 

De bodemfunctieklassenkaart van de gehele 
gemeente Noordwijk is reeds eerder vastgesteld 
en gepubliceerd. Een bodemfunctieklassenkaart 
geeft de ligging aan van gebieden met de functies 
(bestemming) wonen, industrie en overige gebieden. 
Hierbij is de gevoeligste functie binnen een gebied 
leidend.

Een bodemkwaliteitskaart geeft de actuele kwaliteit 
van de bodem weer. Hiertoe wordt het gebied 
waar de kaart voor geldt ingedeeld in zones met 
dezelfde gemiddelde kwaliteit. Deze kwaliteit wordt 
onderverdeeld in achtergrondwaarden (ook wel 
Landbouw/natuur of AW2000 genoemd = schone 
grond), wonen (= licht verontreinigde grond) en 
industrie (= matig verontreinigde grond).

In de Bodembeheernota is het te voeren 
grondstromenbeleid weergegeven en zijn regels en 
procedures voor dit beleid geformuleerd.

De Bodembeheernota heeft uitsluitend bestrekking 
op het plangebied Bronsgeest.

Inzage
De Bodembeheernota ligt conform de bepalingen 
van de Algemene wet bestuursrecht met ingang 
van vrijdag 16 december 2022 tot en met vrijdag 
27 januari 2023 (op afspraak) ter inzage in het 
gemeentehuis van Noordwijk. 

Het ontwerpbesluit van de Bodembeheernota 
plangebied Bronsgeest heeft van vrijdag 20 mei 2022 
tot en met vrijdag 1 juli 2022 ter inzage gelegen voor 
belanghebbenden. Er is één zienswijze ingediend.

Op basis van artikel 50 en 51 Besluit bodemkwaliteit 
en artikel 6:8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht kan 
gedurende de termijn van terinzagelegging beroep 
worden ingesteld tegen deze besluiten van de 
gemeenteraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019,  
2500 EA Den Haag.  

• Is het medisch noodzakelijk dat iemand met 
u meereist? Dan kunt u daarvoor bij de ISD 
toestemming vragen. Deze begeleider reist dan 
gratis mee. Dit betekent dat u altijd verplicht bent 
om met een begeleider te reizen. 

• U kunt niet meer met contant geld betalen. Opties 
zijn pinnen of automatische incasso.  

Tarieven voor inwoners met een Wmo-indicatie 
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen 
• Bent u jonger dan 65 jaar, dan betaalt u per 

kilometer € 0,30. 
• Bent u 65 of ouder, dan betaalt u per kilometer  

€ 0,21.
• Per rit betaalt u naast het tarief een opstapzone van 

4 kilometer.
• Bij een aantal vervoerswensen geldt een extra 

toeslag. Dit geldt voor verplicht individueel vervoer, 
rit met rolstoel/scootmobiel, verplicht vervoer 
personenauto, verplicht voorin zitten.  

• Advies: vraag vooraf aan de centrale van de 
Regiotaxi wat u voor uw rit moet betalen. 

Aantal kilometers met Wmo-indicatie 
Als u een Wmo-indicatie hebt dan kunt u op jaarbasis 
maximaal 1750 kilometers reizen. Hebt u een ander 
vervoersmiddel (bv scootmobiel)? Dan kunt u op 
jaarbasis maximaal 900 kilometers reizen.

Hebt u een Wmo-indicatie voor de Regiotaxi?
• U krijgt van de Regiotaxi in december 2022 een 

uitgebreid informatiepakket over de Regiotaxi vanaf 
2023 en een nieuwe vervoerspas. 

• U krijgt eind december 2022 van de ISD 
Bollenstreek een brief over het aantal kilometers 
voor 2023.  

Hebt u geen Wmo-indicatie?
U kunt ook gebruik maken van de Regiotaxi, maar u 
betaalt alleen een hoger tarief. Voor meer informatie 
en de tarieven kunt u terecht bij Regiotaxi Holland 
Rijnland.  

Vervoerspas Wmo
Wanneer u reist met de Regiotaxi, moet u uw Wmo-
vervoerspas bij u hebben. De chauffeur moet uw pas 
scannen om uw rit correct uit te kunnen voeren. Uw 
pas is geldig voor de contractperiode en dat betekent 
dat u niet jaarlijks een nieuwe pas krijgt.
 
Reizen tijdens de feestdagen

Kerst
Als u tijdens de Kerstdagen wilt reizen, moet u uw rit 
tenminste drie dagen van tevoren al boeken.
Dit betekent voor u het volgende: 
• Reizen op kerstavond (24 december): uw rit én de 

terugrit moeten uiterlijk 21 december geboekt zijn.
• Reizen op 1e kerstdag (25 december): uw rit én de 

terugrit moeten uiterlijk op 22 december geboekt 
zijn.

• Reizen op 2e kerstdag (26 december): uw rit én de 
terugrit moeten uiterlijk op 23 december geboekt 
zijn.

• Weet u nu al wat uw plannen met de Kerst zijn? Dan 
kunt u uw rit natuurlijk nu direct al boeken.

Oud & Nieuw
Op 31 december 2022 kunt u tot 22.00 uur gebruik 
maken van de Regiotaxi en op 1 januari 2023 vanaf 
06.00 uur. We adviseren uw rit op tijd te reserveren.  

Tegoedbonnen
Deze kunt u alleen nog in 2022 inleveren. Vanaf 1 
januari 2023 is dat niet meer mogelijk. 

Reserveren en vragen Regiotaxi
Voor reserveringen kunt u dagelijks van 6.00 uur tot 
00.00 uur terecht op telefoonnummer 
+31 (0)900 202 23 68.

http://regiotaxihollandrijnland.nl
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Verzonden besluiten

Noordwijk
359343 - 5 december 2022
Objectvergunning 2 en 3 februari 2023 Tolhoren
359310 - 5 december 2022
Objectvergunning 3 februari 2023 Losplaatsweg 
361356 - 8 december 2022
Evenementvergunning 10, 17, 18 en 24 december 
Hoofdstraat

Overzicht collectes

In week 50 is er geen collecte gepland.
In week 51 is er nog geen collecte gepland.

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-015035 - 1 december 2022
Bremkant 30 | het plaatsen van een voordeur gelijk 
met de voorgevel
2022-015043 - 1 december 2022
Leeuwenhorstlaan 16 | het kappen van 2 bomen
2022-015046 - 1 december 2022
Bernadettelaan 47 te Noordwijk, het kappen van 4 
bomen
2022-015048 - 1 december 2022
Lijnbaanweg 35 | het wijzigen van de bestemming 
van gemengd naar wonen
2022-015082 - 2 december 2022
Zonnekant 55 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde
2022-014667 - 23 november 2022
Van de Mortelstraat 228 | het omzetten van 1 woning 
tot 3 woonappartementen
2022-015276 - 7 december 2022
Gerberahof 9 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde
2022-014489 - 17 november 2022*

RECTIFICATIE gronden naast Tapuitlaan 238 | het 
plaatsen van de installatie in een losstaande berging
Op 29 november 2022 is gepubliceerd als:
2022-014489 - 17 november 2022
Diundamseweg 7 | het plaatsen van de installatie in 
een losstaande berging

*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
2022-012842
Van Limburg Stirumstraat 38 | het plaatsen van gevel 
reclame
2022-011222
Quarles van Uffordstraat 4 | het legaliseren van de 
Oekraïense vluchtelingenopvang

Noordwijkerhout
2022-012955
Julianaplein 5 | het uitbreiden van de bestaande 
woning

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-004312 - 6 december 2022
Het Lappennest 12 | het herbouwen van een 
recreatiewoning
2022-013071 - 7 december 2022
Zuidbroek 93 | het intern verbouwen van een kantoor 
en berging tot woonstudio

Beroep indienen
Beroep indienen kan alleen: 
• als u eerder een zienswijze bij de gemeente naar 

voren heeft gebracht
• als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat 

was om eerder een zienswijze bij de gemeente naar 
voren te brengen

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
bevat ten minste naam en adres van de indiener, 
dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht alsmede de gronden/
motivering van het beroep. Digitaal indienen kan via: 
digitaalloket.raadvanstate.nl

De Bodembeheernota Bronsgeest treedt in werking 
op de dag na publicatie. Het instellen van beroep 
heeft geen schorsende werking. Degene die beroep 
heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

>> Vervolg Vaststelling Bodembeheernota plangebied 
Bronsgeest 
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2022-013599 - 7 december 2022
Albert Verweystraat 46 | het omzetten van een 
bedrijfsruimte naar een woon-/werkruimte
2022-013401 - 7 december 2022
Jozef Beugelsdijkstraat 19 | het plaatsen van 
dakkapellen aan de voor-en achterzijde
2022-014849 - 8 december 2022
Langevelderslag 36 | het tijdelijk plaatsen van een 
zeecontainer

Noordwijkerhout
2022-013807 - 2 december 2022*
Langevelderweg 27 (kavel B6) | het kappen van 1 
esdoornboom en 2 iepbomen
2022-012645 - 6 december 2022
Duinschooten 12-004 | het legaliseren van de 
bestaande berging
2022-013472 - 7 december 2022
Duinschooten 12-015 | het realiseren van een opslag 
naast de woning
2022-011631 - 7 december 2022
St.Bavo terrein fase 5B | het bouwen van 19 
woningen
2022-011645 - 7 december 2022
St. Bavo terrein, fase 5B | het bouwen van 18 woningen

*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 15 
december 2022.

Volg gemeente 
Noordwijk via

 @noordwijkzh
 facebook.com/gemeentenoordwijk
 instagram.com/gemeentenoordwijk

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 Abonneer je op de e-mailservice

Bekendmaking toepassen 
coördinatieregeling op het plan ‘Herenweg 
21-23 te Noordwijk’

Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken 
bekend dat de gemeenteraad op 18 oktober 2022 
heeft besloten de coördinatieregeling, zoals bedoeld 
in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening, toe te passen 
op het plan ‘Herenweg 21-23 te Noordwijk’.
Dit besluit is een procedureel besluit, dat het mogelijk 
maakt dat de procedures van het bestemmingsplan 
en de bijbehorende omgevingsvergunning(en) 
gezamenlijk en tegelijkertijd worden doorlopen. 
Bovendien staat tegen alle besluiten tegelijkertijd 
(als één besluit) beroep open bij de Raad van State.

Het besluit ligt van woensdag 14 december tot 
en met dinsdag 10 januari 2023 ter inzage in het 
gemeentehuis aan de Voorstraat 42.

Bezwaar/beroep
Op basis van artikel 8:5 Algemene wet 
bestuursrecht (bijlage 2 van die wet) staat tegen het 
coördinatiebesluit geen bezwaar of beroep open.

http://digitaalloket.raadvanstate.nl


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
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