
Nieuwe kinderburgemeester 
van Noordwijk
Kseniya Dessing wordt de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Noordwijk. 

Na een spannende selectiemiddag kwam zij als winnaar uit de bus. Vanaf 5 juli 2022 

vertegenwoordigt zij de kinderen van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. 

Selectiemiddag
Voor de selectiemiddag op vrijdag 3 juni 2022 waren 
acht kinderen tussen 10 en 12 jaar uitgenodigd. Zij 
hadden naar de mooie functie van kinderburgemeester 
gesolliciteerd. De jonge kandidaten zitten op 
verschillende basisscholen uit de gemeente. 
De kinderen moesten zichzelf presenteren en een 
openingshandeling verrichten met een toespraak. 
Ook moesten zij vragen beantwoorden van de 
selectiecommissie. De selectiecommissie bestond uit 
burgemeester Wendy Verkleij, raadslid Jaap de Moor 
en twee medewerkers van de gemeente. 

Acht toppers
Alle acht kandidaten deden het erg goed. De keuze 
voor de selectiecommissie was dan ook erg lastig. 
Uiteindelijk heeft Kseniya Dessing gewonnen. 
Zij presenteerde zichzelf erg goed, blonk uit in 
enthousiasme en spontaniteit en hield een heldere 
toespraak. 

Ook had zij goede ideeën om de gemeente schoon 
te houden, pestgedrag tegen te gaan en voor meer 
speelplaatsen voor oudere kinderen. Kortom: om 
Noordwijk nog mooier te maken. 
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10 jaar oud en scholier van Klaverweide school
Kseniya is 10 jaar oud en zit in groep 7A van de 
Klaverweide school in Noordwijk. Ze houdt van 
tekenen, turnen en hockey. 

Kinderburgemeester vanaf 5 juli 2022
Kseniya wordt officieel benoemd tot 
kinderburgemeester tijdens de raadsvergadering 
op 5 juli 2022. Vanaf dat moment vertegenwoordigt 
zij de kinderen van Noordwijk, Noordwijkerhout 
en De Zilk bij officiële gebeurtenissen. De huidige 
kinderburgemeester Tess van Eijk neemt op die avond 
afscheid.

ISD Bollenstreek

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

Uw energietoeslag al aangevraagd? 

Algemeen
De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft 
toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen € 800,- 
krijgen. 

Welke huishoudens kunnen de energietoeslag 
aanvragen?
Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande 
voorwaarden kunnen de energietoeslag aanvragen.
 
• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk 

of Teylingen.
• Uw inkomen is maximaal 120% van het sociaal 

minimum. En dat geldt voor de maand voorafgaand 
aan uw aanvraag. (voorbeeld: u vraagt de 
energietoeslag in de maand juli aan, dan kijken we 
naar uw inkomen over de maand juni).

• U voert een zelfstandig huishouden.
• U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen 

energietoeslag ontvangen.
• Per huishouden is één keer de energietoeslag 

mogelijk.
• U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 oktober 

2022.

Hoogte energietoeslag 
De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden. 
De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-. 

Hoe hoog mag uw inkomen maximaal zijn?

Leefsituatie Netto inkomsten 
per maand excl. 
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar 
en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.777,92

Eénoudergezin tussen 21 jaar 
en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.244,54

Alleenstaande tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.244,54

Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.872,49

Alleenstaande ouder 
(pensioengerechtigd)

€ 1.382,89

Alleenstaande 
(pensioengerechtigd)

€ 1.382,89



Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 21 juni 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 besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 31 mei 2022
4.  Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5.  Vaststelling hamerstukken
5a.  Raadsvoorstel Verlenging Verordening en aanvullen budget duurzaamheidssubsidie Noordwijk 2020
5b.  Raadsvoorstel Gelijke kansen voor kinderen
5c.  Raadsvoorstel Bestemmingsplan Correctie Gerleeweg 9, Noordwijk
5d.  Raadsvoorstel Bestemmingsplan Langevelderlaan 6 en 6a, Noordwijk
5e.  Raadsvoorstel Algemeen belang besluit Wet Markt en Overheid
5f.  Raadsvoorstel Boek Grondbedrijf 2022
5g.  Raadsvoorstel Ontwerp vvgb inzake een omgevingsvergunning voor Duinweg 88c te Noordwijk
5h.  Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2022
5i.  Raadsvoorstel Jaarrekening 2021 Gemeente Noordwijk
6.  Bespreekstukken
6a.  Presentatie Coalitieakkoord 2022-2026
7.  Actuele moties
8.  Sluiting
* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.
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>> Vervolg ISD Bollenstreek

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 20 juni 2022 
12.00 uur via griffie@noordwijk.nl

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via  

 @raadnoordwijk

Telt het vermogen mee?
Uw vermogen telt niet mee.

Hoe aanvragen?
Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen heeft 
de ISD een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. 
Dit formulier staat op de website van de ISD (onder 
kopje minimabeleid-energietoeslag). Hiervoor hebt 
u een DigiD nodig. Is het voor u niet mogelijk om de 
energietoeslag digitaal aan te vragen? Op de website 
vindt u ook een papieren versie. 

Meer informatie
Voor vragen over de energietoeslag kunt u bij de 
ISD terecht. Op de website van de ISD Bollenstreek 
vindt u ook de meest gestelde vragen en de actuele 
informatie. 

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
2015 2e herziening’ ter inzage

Vanaf woensdag 15 juni 2022 tot en met 26 juli 2022 
ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
2015 2e herziening’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPBGNwh2eherz-ON01 ter inzage.

Het gebied van het bestemmingsplan Buitengebied 
betreft het gehele grondgebied van de voormalige 
gemeente Noordwijkerhout, nu onderdeel uitmakend 
van de gemeente Noordwijk. Uitgezonderd 
hiervan zijn de kernen De Zilk, Noordwijkerhout, 
bedrijventerrein ’s-Gravendam, Delfweg, het 
recreatiegebied Oosterduinsemeer, het voormalige 
Sancta Maria/Bavo, de landgoederen Dyck en 
Burch en Oud Leeuwenhorst. Het recreatieterrein 
Duinschoten, Dunimar maken wel onderdeel uit van 

het plangebied, evenals het Landgoed Leeuwenhorst 
en de bestaande natuurgebieden. 

Deze 2e herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied biedt een oplossing voor de 
problematiek rond sommige bedrijfswoningen in 
het buitengebied van de kern Noordwijkerhout/
De Zilk. Een aantal bewoners/eigenaren van 
deze bedrijfswoningen heeft aangegeven in de 
(voormalige) bedrijfswoning te willen blijven 
wonen, ondanks het feit dat het bedrijf al lange 
tijd is afgesplitst van de woning of dat er zelfs 
sprake is van het al gedurende lange tijd staken 
van de bedrijfsactiviteiten. Gevraagd wordt of 
deze woningen de bestemming “Wonen” kunnen 
krijgen dan wel wanneer een bedrijf nog actief is 
een toevoeging “PLW” (plattelandswoning) op de 
verbeelding kan worden toegevoegd. Daarnaast 
wordt dit plan gebruikt om enkele Greenport 
ontwikkelingen ruimtelijk in te passen en worden 
enkele technische verbeteringen en correcties 
aangebracht. 

Iedereen kan in de genoemde termijn een 
inspraakreactie indienen. Zie voor meer  
informatie de officiële bekendmaking op 
officielebekendmakingen.nl

Bestemmingsplan ‘Bronsgeest 2021’ 
vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken 
bekend dat het bestemmingsplan ‘Bronsgeest 2021’ 
op 22 februari 2021 gewijzigd door de gemeenteraad 
is vastgesteld. Dit gebeurt op grond van artikel 3.8, 
lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Begrenzing bestemmingsplan ‘Bronsgeest 2021’
Het bestemmingsplangebied wordt begrensd door 
de Van Berckelweg, de provinciale weg N206, de 
voormalige gemeentegrens met Noordwijkerhout en 
de Gooweg. Het parkeerterrein van Achmea, nabij de 
hoek Van Berckelweg/Gooweg, maakt geen deel uit 
van dit bestemmingsplan. De exacte begrenzing is in 
het bestemmingsplan weergegeven.

Inhoud bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 
350 woningen juridisch-planologisch mogelijk. Een 
deel van het gebied krijgt de woonbestemming ‘nader 
uit te werken’. Het bestemmingsplan behoudt ook 
grotendeels bestaande bestemmingen in overige 
delen van het plangebied, waaronder een deel voor 
de bollenteelt, de bestaande woningen langs de 
Gooweg, het sportcomplex van de Noordwijkse 
IJsclub en het landgoed Wildoord. Het bestaande 
parkeerterrein van Achmea, hoek Van Berckelweg/
Gooweg behoort niet tot het plangebied.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. In 
de nota “Beantwoording zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen” is aangegeven welke wijzigingen in het 
vastgestelde bestemmingsplan zijn opgenomen. 
Dit zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp 
bestemmingsplan dat van 30 juni 2021 tot en met 
dinsdag 10 augustus 2021 ter visie heeft gelegen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit tot vaststelling 
inclusief alle bijlagen, liggen met ingang van 
woensdag 15 juni 2022 tot en met woensdag 27 
juli 2022 ter inzage. Het plan en de bijbehorende 
stukken zijn in te zien via de landelijke website 
ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: 
NL.IMRO.0575.BPBronsgeest2021-VA01. 

De stukken zijn op aanvraag ook in te zien in het 
gemeentehuis aan de Voorstraat 42 te Noordwijk. 

http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://noordwijk.nl
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
http://isdbollenstreek.nl
mailto:info@isdbollenstreek.nl
http://www.voorieder1.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
http://ruimtelijkeplannen.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.

Maar zuiniger dan ik al doe, dat kan niet!
Het eerste wat mijn klant mij zei was dat zij 
echt heel zuinig met energie omging. Ik zag 
op de thermostaat dat het 18,5 graden in haar 
woonkamer was. Mensen op haar leeftijd (82 
jaar), stoken meestal de ketel flink wat meer. 
Waarom had zij dan toch de hulp van een 
energiecoach ingeroepen?

De energienota’s lagen al klaar op tafel, van wel 
twee jaar alle maandelijkse nota’s. “Hierom!” Er 
klonk een beetje paniek en boosheid in haar stem. 
Vorig jaar was de maandnota voor december  
€ 135,- en nu opeens € 198,-. Bijna € 200,-! Zou het 
een nieuw tarief zijn, dacht ik. Helaas, het vorige 
jaar kostte het gas € 0,83 per kubieke meter en uit 
een brief van het energiebedrijf bleek dat het gas 
nu € 1,43 ging kosten. € 0,60 duurder! Dat is ruim 
70%. Ik moest haar uitleggen dat er geen fout 
was en dat ze dus inderdaad zoveel meer moest 
betalen. 

“Maar”, zei zij, “als ik nu eens vaker mijn 
elektrische haard aandoe, dat is ook gezellig 
om naar te kijken en dan ga ik daar dichterbij 
zitten. Ga ik dan minder betalen?” Ik vroeg of zij 
wist hoeveel haar elektrische haard verbruikte. 

Nee, dat wist zij niet, maar het was wel een 
heel zuinige. Dus we liepen naar de meterkast 
en ik liet haar zien hoe zij op een knopje van 
de slimme meter kon drukken, waardoor een 
venstertje verlicht werd. Door een paar maal te 
drukken verscheen de tekst: actueel leveren 89 
watt. Ik liep naar de elektrische haard en deed 
die aan. Zij zag tot haar verbazing het verbruik 
van 89 watt naar 1,050 KWh springen. Die haard 
verbruikte dus in de lage stand bijna 1 kWh, 1.000 
watt. We gingen eens uitrekenen of zij dat duur 
vond of niet. Stel dat ze die haard ’s avonds twee 
uur aandeed, dan was dat 2.000 watt. Ook de 
prijs voor elektriciteit is gestegen, dus twee uur 
zou ongeveer € 0,80 kosten. Zo kun je een reële 
afweging maken. Zij gaat die haard meer aandoen 
en de thermostaat eerder lager zetten. Een heel 
persoonlijke keuze.
 
Daarna bespraken we de lampen. We besloten 
alle lampen een voor een aan te doen om te 
voelen of ze warm werden. Ja hoor, daar hingen 
drie gloeiendhete lampen. Met een trapje en 
pannenlappen tegen de hitte draaide ik ze eruit 
en verving ze direct door Ledlampen die notabene 
al in de schuur klaarlagen. Toen liepen we nog 
eens langs de radiatoren. In de hal wilde zij die 

eigenlijk uit, maar de knop 
was te oud om nog om te 
draaien. En wat mij ook opviel was dat er water 
langs de kozijnen liep. “Ventileer je wel?”, vroeg 
ik. Ja, dat deed ze zeker, Iedere dag twee keer een 
kwartier. 

Eigenlijk moet dat al goed werken. Ik probeerde of 
de roosters boven in de ramen wel open stonden. 
Die kreeg ik met geen mogelijkheid open. Heel 
oud. En toen keken we naar de zwarte plekken 
onder aan de muren. Oef, dat zag er ongezond uit. 
Vocht jaagt de stookkosten enorm op, al ben je 
nog zo zuinig. De buitenmuren waren ook ijskoud. 
Helaas staat haar woning niet in het lijstje van 
woningen die aan de beurt zijn voor het doen van 
groot onderhoud. Maar, zo’n woning met zwarte 
schimmel verhuren, dat kan toch niet meer!

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 (17)

geen gronden zijn ingediend, dan wordt het 
beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van 
de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld 
in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is.

Exploitatieplan Bronsgeest vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat het Exploitatieplan Bronsgeest op 31 
mei 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld. 
Dit gebeurt op grond van artikel 6.14 van de Wet 
ruimtelijke ordening.

Plan
De gemeente Noordwijk wil het plangebied 
Bronsgeest tot ontwikkeling te brengen met 
maximaal 350 woningen. Het plangebied ligt ten 
noordoosten van de dorpskern van Noordwijk 
Binnen. Het exploitatieplangebied wordt omgrensd 
door de Van Berckelweg, de provinciale weg N206, 
de voormalige gemeentegrens met Noordwijkerhout 
en de Gooweg. De exacte begrenzing is in het 
exploitatieplan weergegeven.

Doel van een exploitatieplan
Samengevat dient de vaststelling van het 
exploitatieplan ertoe om de noodzakelijke 
publiekrechtelijke basis te leggen voor het 
kostenverhaal (art. 6.17 Wro) en voor het 
stellen van locatie-eisen (art. 6.13 Wro) bij een 
gebiedsontwikkeling.

Termijn van ter inzage legging
Het Exploitatieplan Bronsgeest en het besluit 
tot vaststelling inclusief alle bijlagen, liggen met 
ingang van woensdag 15 juni 2022 tot en met 
woensdag 27 juli 2022 ter inzage. Het plan en 

bijbehorende stukken zijn in te zien via de landelijke 
website ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: 
NL.IMRO.0575.EPBronsgeest-VA01. 
De stukken zijn op aanvraag ook in te zien in het 
gemeentehuis aan de Voorstraat 42 te Noordwijk. 
Voor het maken van een inzage-afspraak kunt u 
bellen met +31 (0)71 36 60 000.

Beroep instellen 
Beroep kan worden ingediend tegen het besluit tot 
vaststelling van het Exploitatieplan Bronsgeest, 
in de periode vanaf donderdag 16 juni 2022 tot en 
met woensdag 27 juli 2022. Een beroepschrift kunt 
u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Digitaal indienen kan met DigiD via: 
loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket 
Het beroepschrift bevat in elk geval uw naam, adres, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. 

Het instellen van beroep schorst de werking 
van het vastgestelde exploitatieplan niet. Indien 
u beroep heeft ingesteld en er sprake is van 
spoedeisend belang, kunt u (ook) een verzoek voor 
een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Aan bovenstaande procedures zijn griffiekosten 
verbonden.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op 28 juli 2022, tenzij 
er voor deze datum een verzoek om een voorlopige 
voorziening is ingediend. In dat geval wordt de 
inwerkingtreding van de betreffende besluit 
opgeschort totdat over het verzoek is beslist.

Voor het maken van een inzage-afspraak kunt u 
bellen met +31 (0)71 36 60 000.

Beroep instellen
Beroep kan worden ingediend tegen het besluit tot 
gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 
‘Bronsgeest 2021’, in de periode vanaf donderdag 
16 juni 2022 tot en met woensdag 27 juli 2022. 
Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Digitaal indienen kan 
met DigiD via: loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket 
Het beroepschrift bevat in elk geval uw naam, adres, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden van 
het beroep. 

Het instellen van beroep schorst de werking van 
het vastgestelde bestemmingsplan niet. Indien 
u beroep heeft ingesteld en er sprake is van 
spoedeisend belang, kunt u (ook) een verzoek voor 
een voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Aan bovenstaande procedures zijn griffiekosten 
verbonden.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op 28 juli 2022, tenzij 
er voor deze datum een verzoek om een voorlopige 
voorziening is ingediend. In dat geval wordt de 
inwerkingtreding van de betreffende besluit 
opgeschort totdat over het verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van 
toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift 
moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert 
tegen het besluit. Indien binnen de beroepstermijn 

>> Vervolg Bestemmingsplan ‘Bronsgeest 2021’

http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
http://ruimtelijkeplannen.nl
http://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket
http://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket
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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

Omgevingsdienst West-Holland

Verzonden besluiten

Noordwijk
198139 - 1 juni 2022
Evenementvergunning 30 en 31 juli 2022 Ibiza 
Festival
246417 - 7 juni 2022
Objectvergunning 29 juni 2022 Tolhoren
236253 - 7 juni 2022
Evenementvergunning 2 juli 2022 Wilgenrand
245890 - 1 juni 2022
RVV-ontheffing gemeente Noordwijk
242490 - 1 juni 2022
Evenementvergunning 25 juni 2022 Binnenhof
239686 - 1 juni 2022
Melding klein evenement 2 juli 2022 Duinwetering
250806 - 7 juni 2022
Objectvergunning 14 juni 2022 De Ruyterstraat
24998 - 8 juni 2022
Ontheffing sluitingstijd 27 juni op 28 juni 2022 Beach 
Club O. 
250872 - 8 juni 2022
Ontheffing strandgebruik Alexander Beach 13 
september 2022 SPEV 
174807 - 8 juni 2022
Wijziging evenementvergunning Ferrion Markten juni-
september 2022 naar Vuurtorenplein

Noordwijkerhout
248448 - 2 juni 2022
Melding klein evenement 9 juli 2022 Miles straatbbq
237804 - 1 juni 2022
Objectvergunning 29 juni 2022 Dr Schaepmanlaan

Overzicht collectes

In week 25 is een collecte gepland van de Maag 
Lever Darm Stichting
In week 26 is een collecte gepland van het Nationaal 
MS Fonds

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-007831 - 2 juni 2022
Zeestraat 9 | het plaatsen van een kapschuur in de 
tuin

2022-007851 - 3 juni 2022
Boechorsthof 18 | het plaatsen van 2 dakkapellen 
een aan de voor- en een aan de achterzijde
2022-008016 - 8 juni 2022
Abraham van Royenstraat 104 | het herontwikkelen 
van een bedrijfsruimte naar 4 woonstudio’s

Noordwijkerhout
2022-007832 - 2 juni 2022
Bernadettelaan 47 | het bouwen van een nieuw 
woonhuis
2022-007856 - 3 juni 2022
Liduinalaan 9 | het kappen van een boom
2022-007909 - 3 juni 2022
Bosrandzone | het bouwen van een 
appartementencomplex met 7 appartementen, 
bergingen en een parkeergarage
2022-007951 - 7 juni 2022
Gooweg 21C | het bouwen van een villa
2021-017828 - 8 juni 2022
De Lanen - Deelplan 4 | het bouwen van 52 
nieuwbouwwoningen met bergingen en tuinmuren
2022-008025 - 8 juni 2022
Theresialaan (kavel 20) | het bouwen van een villa

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijkerhout
2022-000849
Westeinde 66A | het tijdelijk in gebruik nemen als 
logiesvoorziening voor arbeidsmigranten

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-003700 - 8 juni 2022
De Boender 22 | het vervangen en vergroten van de 
bollenschuur
2021-022168 - 8 juni 2022*
Oude Zeeweg 49, perceel 4271 A | het kappen van 41 
bomen (herplantplicht)
2022-007162 - 8 juni 2022
Symon Meeszstraat 26 | het plaatsen van een 
dakkapel op voordakvlak
2022-007395 - 8 juni 2022
Zeereep 7 | het wijzigen van een voorgevel

Noordwijkerhout
2022-007448 - 8 juni 2022
Viaductweg 10B | het bouwen van een dakkapel aan 
de voorzijde
2022-005985 - 9 juni 2022
Pauluslaan 31 | het wijzigen van de inrit

*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 woensdag 15 juni 
2022

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

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel
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