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Inwonersonderzoek Nationaal Park
Hollandse Duinen
Hoe maak jij gebruik van het Nationaal Park
Hollandse Duinen? Het unieke gebied waar Noordwijk
Noordwijkerhout en De Zilk middenin liggen? Wat zijn
je ervaringen? Doe mee aan het inwonersonderzoek
Nationaal Park Hollandse Duinen.
Een schitterend gebied
Langs de Noordzee, tussen strand en binnenland en
vlakbij de grote steden, ligt Nationaal Park Hollandse
Duinen. Een uniek gebied waar natuurgebieden,
landgoederen, duinen, bollenvelden, veenweiden,
dorpen en steden elkaar afwisselen. Ook onze
gemeente is onderdeel van Nationaal Park Hollandse
Duinen. We liggen middenin dit uitgestrekte unieke
park.

Energietoeslag verhoogd naar € 1.300,Energietoeslag is de toeslag die de regering heeft beloofd aan gezinnen of
huishoudens met een laag inkomen. Inwoners kunnen in totaal een bedrag van
€ 1.300,- krijgen. U moet de toeslag zelf aanvragen. Doe dit voor 1 januari 2023 bij de
ISD Bollenstreek.
Per huishouden is één keer de energietoeslag
mogelijk. De ISD Bollenstreek betaalt het bedrag uit in
4 termijnen van € 200,- en 2 termijnen van € 250,-.
Het geld is bedoeld om de energierekening te betalen.

•
•

Wie komen in aanmerking?
Inwoners die voldoen aan de volgende voorwaarden
kunnen de energietoeslag aanvragen:
• Het gezinsinkomen is maximaal 120% van de
geldende bijstandsnorm. Dit geldt voor de maand
voorafgaand aan de aanvraag. Er is sprake van een
zelfstandig huishouden. Dat betekent dat iemand

Hoe maak jij gebruik van dit Nationaal Park?
Het Nationaal Park is samen met de provincie
Zuid-Holland een onderzoek gestart en wil graag
van jou als inwoner weten hoe je een bezoek aan het
Nationaal Park ervaart. Welke activiteiten onderneem
je? Aan welke voorzieningen heb je behoefte? En hoe
ervaar je de aanwezigheid van andere recreanten? Je
mening is belangrijk omdat dit een beeld schept van
hoe inwoners gebruik maken van het Nationaal Park.
In 10 minuten tijd kun je ongelooflijk veel bijdragen
We zouden het erg op prijs stellen als je deze
vragenlijst wilt invullen. Het invullen duurt ongeveer
10 minuten en de gegevens worden anoniem verwerkt.
De online vragenlijst kan ingevuld worden vanaf
maandag 12 september 2022 tot zondag 2 oktober
2022. Je helpt er het Nationaal Park, de Provincie
en ook de gemeente enorm mee. Doe mee aan het
inwonersonderzoek:
diy.smartallies.nl/s/nl/62cff85839ba5

een eigen huur- of koopwoning heeft en zelf ook de
energierekening betaalt.
U heeft nog niet eerder de energietoeslag
ontvangen.
Bewoners van een instelling, 18-20 jarigen,
studenten en dak- en thuislozen komen niet in
aanmerking voor de energietoeslag.

Vraag de energietoeslag aan
Vraag de energietoeslag aan en vul het formulier
in op de website van de ISD Bollenstreek. Kijk op
isdbollenstreek.nl

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

LEES VERDER >>
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Voorieder1

Inloopspreekuur Voorieder1
Heb je zorg of ondersteuning nodig of heb je
een hulpvraag? Kom dan langs op een van onze
inloopspreekuren. Het is niet nodig om een afspraak
te maken.
Je bent zonder afspraak welkom op:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 11.30 uur in het gemeentehuis van Noordwijk
• maandag, dinsdag en woensdag tussen 10.00 11.30 uur. Adres: Antiqua 23, Noordwijkerhout
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website
voorieder1.nl/contact

Bonnikeplein 2 | het plaatsen van een standplek voor
de verkoop van snacks
2022-011577 - 7 september 2022
Oude Zeeweg 53 | het maken van een aanbouw aan
de zuidzijde en een balkon aan de achterzijde

Verlengingsbesluiten

Noordwijkerhout
2022-011507 - 5 september 2022
Liduinalaan 17 | het kappen een boom
2022-011578 - 8 september 2022
Caesar 2 | het aanleggen van een inrit en strijdig
gebruiken parkeren

Noordwijk
2022-009610
Keplerlaan 1 | het ondergeschikt veranderen van een
vergund bouwwerk (congrescentrum)

De Zilk
2022-011509 - 6 september 2022
Ruigenhoek 4 en 6 | het verbouwen van Ruigenhoek 4
aan de achtergevel en de dakkapellen aan voorgevel
van Ruigenhoek 4 en 6

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

Noordwijkerhout
2022-009311
Langevelderweg 65 | het kappen van een boom

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
LEES VERDER >>

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
298855 - 5 september 2022
Evenementenvergunning 18 september
Boechhorstermarkt
296973 - 5 september 2022
Objectvergunning 26 september Alk Noordwijk

Overzicht collectes
• In week 37 is een collecte gepland van het Prinses
Beatrixfonds
• In week 38 is een collecte gepland van de
Nierstichting

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2022-011496 - 5 september 2022
Zeereep 5 | het renoveren van de woning, wijzigen
van de gevels en het plaatsen van een dakkapel
2022-011498 - 5 september 2022
Maritima 1 en 2 | het vervangen van de bestaande
ramen in de kopgevel door dubbele deuren waarvan 1
met zijlichten
2022-011502 - 5 september 2022
Tolhoren 81 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2022-011576 - 7 september 2022
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Noordwijk
2021-006831 - 2 september 2022
Quarles van Uffordstraat 103 | het uitbreiden van het
hotelgebouw
2022-008468 - 5 september 2022
Tulp en Zee 1 | het tijdelijk plaatsen van (winter)
opslagcontainers van strandpaviljoen de Zeespiegel
2022-008778 - 7 september 2022
Vogelaardreef 10 | het omzetten van een voormalige
bedrijfswoning naar plattelandswoning
2022-009427 - 8 september 2022
Daniël Noteboomstraat 25 | het plaatsen van een
uitbouw aan de achterzijde van de woning

Toelichting
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

Noordwijkerhout
2022-006314 - 6 september 2022*
Gooweg (D 968) | het bouwen van een woning en
erfafscheiding en aanleggen van uitrit
2022-009708 - 7 september 2022
Kerkstraat 16A | het plaatsen van een dakopbouw op
het achterdakvlak van de woning
2022-009743 - 8 september 2022*
Langevelderweg 27 | het kappen van 5 bomen
De Zilk
2022-006500 - 2 september 2022
Het Zilt te De Zilk | het bouwen van 18

appartementen, een supermarkt en wijkcentrum
De Hoed (Blok 17)
*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 22
september 2022.

Digitale versie
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.

noordwijk.nl/gemeenteberichten

Colofon

Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u
ook geen bezwaar indienen.

Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl

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

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.

