
Jongeren van 14-26 jaar gezocht voor 
gesprek met burgemeester en wethouder
Burgemeester Wendy Verkleij en wethouder Dennis Salman gaan op vrijdagmiddag 

18 februari 2022 in gesprek met jongeren uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. 

Doel van dit gesprek: hoe gaat het met onze jongeren in coronatijd? En waar kan de 

gemeente bij helpen?

Kickstart 2022
In 2020 vonden Zoom-gesprekken plaats met 
jongeren uit de gemeente. In januari 2021 volgde 
een livestream evenement ‘Kickstart 2021’ voor en 
door jongeren. Ook dit jaar wil de gemeente contact 
houden met haar jonge inwoners om te weten wat 
hen bezighoudt. Waar hopen zij op deze komende 
periode en hoe kan de gemeente helpen bij een goede 
‘Kickstart’ van 2022.

Durf je mening te geven
De bijeenkomst wordt in samenwerking met 
YoungPWR en Welzijnskwartier in het gemeentehuis 
georganiseerd. Op dit moment wordt er nog gezocht 

naar enkele enthousiaste deelnemers in de leeftijd  
14 tot 26 jaar, zij kunnen zich aanmelden via de 
website van YoungPWR. Vooral jongeren die hun 
mening durven te geven worden aangemoedigd zich 
aan te melden. Vooraf krijgen de deelnemers een 
korte vragenlijst. Tijdens de bijeenkomst wordt dieper 
ingegaan op de antwoorden. Voor de jongeren is er 
een kleine vergoeding beschikbaar. 

Doe mee
Kijk voor meer informatie op de website 
van YoungPWR of meld je direct aan: 
youngpwr.nl/opdracht/jongeren-gezocht-voor- 
gesprek-met-gemeente
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Kom naar de informatieavond over 
inbraakpreventie op 21 maart 2022 in NH 
Leeuwenhorst

Woninginbraak is een zwaar delict dat een grote 
impact heeft op slachtoffers en hun omgeving. 
Gelukkig kunnen we veel doen om inbraak te 
voorkomen. De gemeente en de politie organiseren 
daarom op 21 maart 2022 een informatieavond over 
inbraakpreventie voor alle geïnteresseerde inwoners.

Voorkom inbraak
De politie geeft tijdens de informatieavond uitleg over 
hun werkwijze bij en na inbraakmeldingen en hoe de 
heterdaadkracht vergroot kan worden. Daarnaast 
is ex-inbreker Evert Jansen aanwezig. Hij laat zien 
waar hij vroeger als inbreker zijn slag sloeg en hoe 
makkelijk het is om een huis binnen te komen. Ook is 
er informatie over Burgernet verkrijgbaar.
• Datum: maandagavond 21 maart 2022
• Locatie: NH Noordwijk Conference Centre 

Leeuwenhorst, Langelaan 3 in Noordwijkerhout
• Tijd: 19:30 - 21:30 uur

Programma
• 19:30 uur | Inloop met koffie en thee
• 19:45 uur | Welkom door de burgemeester
• 19:50 uur |  Toelichting op de aanpak van 

woninginbraken door chef wijkzorg 
Politie Noordwijk 

• 20:15 uur |  Zwakke plekken en risico’s door  
ex-inbreker Evert Jansen

• 21:30 uur | Afsluiting door de burgemeester

Aanmelden
De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle 
inwoners vanaf 18 jaar uit de gemeente Noordwijk. 
Meld je vóór 1 maart 2022 aan via oov@noordwijk.nl. 
Wees snel want vol = vol.

Coronamaatregelen
Tijdens de bijeenkomst houden wij ons aan de 
dan geldende coronamaatregelen. Op dit moment 
betekent dit een vaste zitplaats, een mondkapje en een 
coronatoegangsbewijs.

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

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel

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

http://youngpwr.nl/opdracht/jongeren-gezocht-voor-gesprek-met-gemeente
http://youngpwr.nl/opdracht/jongeren-gezocht-voor-gesprek-met-gemeente
mailto:oov@noordwijk.nl


Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 22 februari 2022

De vergadering wordt zo nodig voortgezet op woensdag 23 februari 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 raadsvergadering van 25 januari 2022
4.  Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5.  Vaststelling hamerstukken
5a.  Raadsvoorstel Doelgroepenverordening 2022
5b.  Raadsvoorstel Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Bernadettelaan 5  

(kavel 901 Sancta Maria)
5c.  Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Correctie Gerleeweg 9
5d.  Raadsvoorstel Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
5e.  Raadsvoorstel Talentprogramma Noordwijk
5f.  Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022-1 Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
5g.  Raadsvoorstel Bestemmingsplan Herenweg 110A Noordwijkerhout
5h.  Raadsvoorstel Vaststelling Protocol Integriteitsmeldingen gemeente Noordwijk 2022
5i.  Raadsvoorstel Corona noodsteun 2022
5j.  Raadsvoorstel Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning voor Pauluslaan 23 

(kavel 205 Sancta Maria)
5k.  Raadsvoorstel Aanvullend krediet renovatie veld 1 NHC
5l.  Raadsvoorstel Heroverweging toekenning bijdrage SUVIS
5m. Raadsvoorstel Nota Inwonersparticipatie
6.  Bespreekstukken
7.  Raadsvoorstel Verordening Jeugdhulp 2022
8.  Raadsvoorstel Kuuroordvisie Noordwijk
9.  Raadsvoorstel Strandnota 2022-2026
10.  Initiatiefvoorstel lid De Moor (Bruisend Noordwijk) inzake Roodkapje
11.  Raadsvoorstel Varianten-studie aangaande de uitvoering van de gemeentelijke bouwtaken
12.  Raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie Noordwijk
13.  Raadsvoorstel Paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen
14.  Raadsvoorstel Bestemmingsplan Bronsgeest 2021
15.  Raadsvoorstel Verwervingsbudget parkeergarage Oude Zeeweg 57A
16.  Actuele moties
17.  Sluiting

* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.
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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 21 februari a.s. 
om 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via  

 @raadnoordwijk

ISD Bollenstreek

Gratis jaarkaart Amsterdamse 
Waterleidingduinen voor minima Noordwijk

Waternet biedt minima uit Noordwijk ook in 2022 
een gratis jaarkaart aan voor de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. De jaarkaart is bedoeld voor 
mensen die vallen onder de doelgroep minima en 
voor een aantal regelingen bekend zijn bij de ISD 
Bollenstreek (ISD).

De gratis jaarkaart is een initiatief van Waternet en 
bestemd voor inwoners uit Noordwijk. De jaarkaart 
kost normaal € 10,- per persoon. De jaarkaart biedt 
toegang tot een 3400 ha. Groot natuurgebied dat ligt 

tussen Zandvoort en Noordwijk. Hier wordt 2/3 van 
het drinkwater voor Amsterdam voorgezuiverd. Het 
gebied is exclusief bestemd voor wandelaars.

Voor wie?
De kaart is bedoeld voor de inwoners van Noordwijk 
die:
• uitkeringsgerechtigd zijn en/of
• bijzondere bijstand ontvangen en/of
• aangesloten zijn bij de Collectieve aanvullende 

zorgverzekering en/of
• afgelopen jaar de Individuele inkomenstoeslag 

hebben ontvangen.

Hoe werkt het?
De ISD heeft iedereen die ervoor in aanmerking komt 
op 8 februari 2022 een brief met meer informatie 
gestuurd. Op de jaarkaart is niet te zien dat het gaat 

om een gratis kaart. De kaart is een jaar geldig. Voor 
kinderen tot 18 jaar is de toegang gratis.

Geen brief ontvangen
Inwoners die wel onder de doelgroep vallen en op 8 
februari 2022 nog geen brief hebben ontvangen of in 
de loop van 2022 onder de doelgroep vallen, kunnen 
contact opnemen met de ISD Bollenstreek.
Dit kan per mail via info@isdbollenstreek.nl of via 
telefoonnummer +31 (0)800 95 67 000.

Meer informatie
Meer informatie over de jaarkaart kunt u vinden op 
http://awd.waternet.nl/

Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse 
containers Het Zilt in De Zilk

In de nieuwbouwwijk Het Zilt in De Zilk, gemeente 
Noordwijk, worden 40 wooneenheden gerealiseerd in 
2 appartementencomplexen. Bij deze locatie komen 
ondergrondse containers voor het inzamelen van afval 
bij hoogbouw. 

Ontwerp besluit heeft ter inzage gelegen
Het ontwerp aanwijzingsbesluit heeft van 15 
december 2021 tot en met 25 januari 2022 ter 
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen kenbaar 
gemaakt. Op basis hiervan nemen Burgemeester en 
Wethouders het aanwijzingsbesluit om de betreffende 
ondergrondse containers te plaatsen 

Locatie van de voorziening bekend
De locatie waar de containers geplaatst gaan 
worden is bekend. Dit is gepubliceerd met het 
definitief aanwijzingsbesluit ‘Ondergrondse 
containers “Het Zilt”, De Zilk, gemeente Noordwijk’. 
Dit officiële aanwijzingsbesluit is te lezen via 
officielebekendmakingen.nl

Met deze publicatie wordt duidelijk gemaakt waar de 
afvalvoorziening zal komen in de nieuwbouwwijk.

Beroep indienen
Tegen het besluit kan door belanghebbenden 
binnen zes weken na de bekendmaking beroep 
worden ingesteld bij Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, Den 
Haag. De termijn voor het indienen van beroep is 
zes weken en start op de dag ná de datum van de 
bekendmaking van dit besluit. 

Het indienen van een beroepschrift schorst de werking 
en inwerkingtreding van het besluit niet. Heeft u er 
veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, 
dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de Raad van State. 
Meer informatie vindt u op raadvanstate.nl

http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://noordwijk.nl
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
mailto:info@isdbollenstreek.nl
http://awd.waternet.nl/
http://officielebekendmakingen.nl
http://raadvanstate.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

Omgevingsdienst West-Holland

Gemeente Noordwijk

Verzonden besluiten

Noordwijk
191297 - 7 februari 2022
Coronaterrasvergunning Hotel Mercure Kon 
Wilhelmina Boulevard
191183 - 7 februari 2022
Objectvergunning 4 maart 2022 Schiewei 
190599 - 7 februari 2022
Objectvergunning 23 februari 2022 Pickéstraat
192061 - 10 februari 2022
RVV-ontheffing Nieuwe Zeeweg
176597 - 10 februari 2022
Ontheffing strandgebruik jaarrond SPEV
191835 - 10 februari 2022
Verklaring van geen bezwaar 26 maart 2022 
mountainbiketraining
191560 - 10 februari 2022
Objectvergunning 23 februari en op 9 maart 2022 
Rembrandtweg
190688 - 10 februari 2022
Ontheffing strandgebruik vd Putten strandonderhoud

Noordwijkerhout
190989 - 7 februari 2022
RVV-ontheffing Pilarenlaan
191326 - 4 februari 2022
Ligplaatsvergunning Leidsevaart
192048 - 10 februari 2022
RVV-ontheffing Pilarenlaan

Overzicht collectes

In week 8 en 9 zijn geen collectes gepland dit geldt 
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

2022-002493 - 5 februari 2022
Strandloper 13 | het bouwen van een zijdeur in de 
tuin
2022-002533 - 8 februari 2022
De Mook 24-70 | het plaatsen van een vlaggenmast
2022-002590 - 8 februari 2022
Koningin Astrid Boulevard 101 | het plaatsen van 2 
tijdelijke reclameborden
2022-002628 - 9 februari 2022
Dreefkant 28 | het plaatsen van een dakkapel
2022-002651 - 10 februari 2022
Koningin Wilhelmina Boulevard 20-31 | het inrichten 
van de bouwplaats t.b.v. de realisatie van de 
Residence van Oranje

Noordwijkerhout
2022-002286 - 3 februari 2022
Leeweg 23 | het kappen van 14 bomen
2022-002346 - 3 februari 2022
Westeinde 72 | het aanleggen van een nieuwe uitrit
2022-002438 - 4 februari 2022
Duinschooten 12 277 | het legaliseren van een 
bestaande uitbouw
2022-002499 - 7 februari 2022
’t Hoogtlaan 14A | het uitbreiden van aantal units 
voor tijdelijke huisvesting
2022-002575 - 8 februari 2022
Westeinde (perceel D 2766) | het wijzigen van het 
bouwvlak in het bestemmingsplan
2022-002576 - 8 februari 2022
Bernadettelaan 3 te Noordwijkerhout, het kappen van 
een boom

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
2021-006831
Quarles van Uffordstraat 103 | het uitbreiden van het 
hotelgebouw
2021-022077
Keplerlaan 1 | het verbeteren van de brandveiligheid 
in zone A
2021-022000
Huygensstraat | het bouwen van 2 
bedrijfsverzamelgebouwen

Noordwijkerhout
2021-019505
Sint Pieterstraat 3 | het realiseren van 2 erkers aan de 
2 onder 1 kap nieuwbouw woning
2021-022534
Nabij Langevelderweg 27, sectie E percelen 7466 en 
7468 | het bouwen van 39 nieuwbouw woningen

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2021-022589 - 3 februari 2022
Hoofdstraat 12 | het verhogen van de erfafscheiding 
van het dakterras van het pand
2022-000347 - 3 februari 2022
Schoolstraat 47B | het plaatsen van een dakkapel 
2021-022340 - 4 februari 2022
Prins Bernhardstraat 23 | het vergroten van het 
dakterras en het plaatsen van een overkapping

2021-020406 - 8 februari 2022
Nieuwe Zeeweg 27 te Noordwijk, het brandveilig 
gebruiken van het bouwwerk (t.b.v. van een 
kinderdagverblijf)

Noordwijkerhout
2021-020958 - 4 februari 2022
Langevelderweg 27 | het bouwen van 22 
appartementen (blok A), fase 4A, deelgebied 
Langehorst
2022-000355 - 9 februari 2022
Groenewege 32 | het bouwen van een uitbouw aan de 
voorzijde van de woning
2021-022047 - 9 februari 2022
Groenewege 28 | het bouwen van een uitbouw aan de 
voorzijde van de woning
2021-021997 - 10 februari 2022
Groenewege 26 | het bouwen van een uitbouw aan de 
voorzijde van de woning
2021-022060 - 10 februari 2022
Oosterduinen 1 | het verbouwen en uitbreiden van de 
woning
2021-022083 - 10 februari 2022
Groenewege 24 | het plaatsen van een uitbouw aan 
de voorgevel van de woning

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

Verzonden besluiten - beroep 

In de afgelopen weken is het volgende besluit 
verzonden: 

Noordwijk
2021-020406 - 8 februari 2022
Nieuwe Zeeweg 27 | het brandveilig gebruiken van 
het bouwwerk (kinderdagverblijf)

Alleen voor instellen beroep 
Het besluit onder het kopje “verzonden besluiten - 
beroep” ligt met de daarbij behorende stukken met 
ingang van de dag na deze publicatie gedurende 
zes weken ter inzage in de Gemeentewinkel aan de 
Voorstraat 42 te Noordwijk. Voor eventueel inzien, 
verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de 
gemeentewinkel /Omgevingsdienst West-Holland, 
mede gelet op de coronamaatregelen. 
 
Tegen dit besluit is alleen rechtstreeks beroep 
mogelijk. Bij besluiten voorbereid met de uitgebreide 
procedure, start de beroepstermijn de dag ná de 
terinzagelegging van het besluit (artikel 6:8 lid 4 
Awb). U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend 
vanaf de dag na deze publicatie. Een beroepschrift 
dient te worden gericht aan de Rechtbank Den Haag, 
sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den 
Haag.

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende 
vergunning, 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 

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 24 
februari 2022

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-002339 - 3 februari 2022
Duinweg 78-8 | het kappen van een boom 
(herplantplicht)
2022-002347 - 4 februari 2022
Koningin Wilhelmina Boulevard 24 | het tijdelijk 
plaatsen van hekken i.v.m. bouwwerkzaamheden
2022-002484 - 6 februari 2022
Zeestraat 9 | het maken van een nieuwe dubbele 
schuifpoort aan de straat
2022-002476 - 4 februari 2022
Boechorsthof 59 | het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak

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


