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LEES VERDER >>

Hulp voor Oekraïne 

Op noordwijk.nl/oekraïne vindt u informatie en veel 
gestelde vragen over de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in de gemeente Noordwijk. 

Ook zijn er twee e-mailadressen waar inwoners, 
ondernemers, verenigingen en maatschappelijke 
organisaties terecht kunnen met vragen. Voor 
vragen over opvang kunt u een e-mail sturen 
naar opvangoekraïne@noordwijk.nl. Ook als u 
inmiddels een Oekraïense vluchteling opvangt, 
vraagt de gemeente u dat hier te melden. Voor 
initiatieven anders dan opvang kunt u mailen naar 
initiatievenoekraïne@noordwijk.nl.

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

Vul de vragenlijst in over 
onze communicatiemiddelen
De gemeente Noordwijk gebruikt verschillende communicatiemiddelen om u te 

informeren. En met u te communiceren. Bijvoorbeeld de gemeentelijke website, de 

gemeenteberichten in de Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad. En sociale 

media zoals Facebook en Instagram.

Invullen vragenlijst
We willen graag weten of we deze middelen goed 
inzetten. En gebruiken de resultaten om u nog beter 
van dienst te zijn. Het invullen van de vragenlijst is 

anoniem en duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Invullen 
kan tot en met 25 maart 2022. 

Vul de vragenlijst in: noordwijk.nl/communicatie

Verzonden besluiten

Noordwijk
202499 - 9 maart 2022
Strandterrasvergunning Alexander Beach Club
199128 - 9 maart 2022
Objectvergunning 31 maart en 1 april Hoogtij

Overzicht collectes

In week 12 is een collectes gepland van  
Amnesty International
In week 13 is een collectes gepland van 
ReumaNederland

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

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

Ga voor aanmelding naar noordwijk.nl/digipanel

http://noordwijk.nl/communicatie
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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

Informatieavond over inbraakpreventie 

Woninginbraak is een zwaar delict dat een grote 
impact heeft op slachtoffers en hun omgeving. 
Gelukkig kunnen we veel doen om inbraak te 
voorkomen. Kom naar de informatieavond over 
inbraakpreventie op 21 maart 2022 om 19:30 uur in 
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst.

Meld je aan via: oov@noordwijk.nl

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-003686 - 3 maart 2022
Duindamseweg 8 | het renoveren van een restaurant
2022-003690 - 3 maart 2022
Dobbelmannduin 42 | het wijzigen van een eerder 
verleende vergunning door het uitbreiden van de 
basement
2022-003700 - 3 maart 2022
De Boender 22 | het vervangen van een bollenschuur 
door een nieuwe te bouwen
2022-003718 - 4 maart 2022
Tulpstraat 24A | het aanleggen van een parkeerplaats 
in de tuin en het aanpassen van de bestaande oprit
2022-003797 - 7 maart 2022
Clusiusweg 2 | het realiseren van een werkterrein
2022-003853 - 8 maart 2022
Voorstraat 87 | het uitvoeren van WKO boringen in 
tuin
2022-003894 - 9 maart 2022
De Hagen 39 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak
2022-004005 - 10 maart 2022
De Scheysloot 60 | het plaatsen van een reclame/
wegwijzering

Noordwijkerhout
2022-003828 - 8 maart 2022
Walserij 66 | het vestigen van het bedrijf in afwijking 
van de staat van bedrijfsactiviteiten
2022-003995 - 9 maart 2022
Zeestraat 54B | het legaliseren van het strijdige 
gebruik van een kleinschalige logeeropvang t.b.v. een 
zorgfunctie

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 van een woning met bijgebouwen en 
het aanleggen van een extra uitweg voor kavel 205 
aan de Pauluslaan te Noordwijk.(2021-012003)
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
alsmede de ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad ligt ter inzage 
van 16 maart 2022 voor een periode van 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
2022-000606
Wantveld 13 | het kappen van 2 bomen
2021-022082
Keplerlaan 1 | het plaatsen van een glazen 
dakopbouw op toren AC en AD

Noordwijkerhout
2021-021112
St. Victorlaan 11 | het kappen van 4 bomen

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-000999 - 9 maart 2022
Vuurtorenplein 12 | het plaatsen van steigers i.v.m. 
onderhoudswerkzaamheden

Noordwijkerhout
2022-002346 - 3 maart 2022
Westeinde 72 | het realiseren van een uitrit
2022-003152 - 7 maart 2022
Spiegelberg 8 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak
2021-021302 - 9 maart 2022
Langevelderweg 27 | het bouwen van 54 
nieuwbouwwoningen fase 2B en 2C (deelgebied De 
Lanen) van Landgoed in den Houte (Bavo terrein)
2022-000623 - 9 maart 2022
Van `t Haaffstraat 24 | het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde

Welstandsvergadering

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


