
Financiële bijdrage beschikbaar voor 
gezonde ideeën in Leefstijlakkoord
Zo gezond en gelukkig mogelijk kunnen leven is iets wat voor iedere inwoner van 
de gemeente Noordwijk bereikbaar moet zijn. De gemeente steunt projecten die ten 
goede komen aan de gezondheid van inwoners met een subsidie en doet een brede 
oproep aan de samenleving om hiervoor met plannen te komen.

Leefstijlakkoord Noordwijk
Er is nu een programma dat zich ten doel stelt om 
de gezondheid van inwoners te bevorderen: het 
Leefstijlakkoord. Er zijn 4 hoofddoelen voor dit project. 
Bijdragen aan het stimuleren van sport en beweging, 
bevorderen van gezonde voeding, terugdringen van 
middelengebruik en meer aandacht voor de mentale 
gezondheid.

Vind een partner en dien samen een project in
De projecten die in aanmerking komen voor subsidie 

moeten concreet bijdragen aan de doelen uit het 
Leefstijlakkoord. Indieners die samenwerken met een 
partnerorganisatie om een project van de grond te 
krijgen, hebben een streepje voor. 

Stuur je project op vóór 4 december 2022! 
Woon je in Noordwijk, Noordwijkerhout of in De 
Zilk en heb je een idee? Kijk dan op de website 
voor meer informatie en meld je project aan 
noordwijk.nl/leefstijlakkoord
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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

Herhaalprikken in bibliotheek zonder 
afspraak

Op vrijdag 18 en 25 november 2022 en op vrijdag 2 en 
9 december 2022 kun je zonder afspraak van 12.00 
tot 16.00 uur terecht voor een vaccinatie tegen het 
coronavirus in de Bibliotheek van Noordwijk. Let op: 
het gaat alleen om een herhaalprik. 

Neem een ID-bewijs mee. De herhaalservice van 
de GGD is voor iedereen ouder dan 12 jaar. De 
bibliotheek Noordwijk is te vinden op de Akkerwinde 
1a. Er zijn meer tijdelijke priklocaties in de regio, zie: 
prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/locaties

Beslis mee over de toekomst in een 
VisieCafé

Gemeente Noordwijk nodigt ook jou uit voor deelname 
aan een VisieCafé om met elkaar keuzen te maken 
voor de toekomstige ontwikkelingen van Noordwijk, 
Noordwijkerhout en De Zilk.

Daar waar het botst 
De VisieCafés sluiten aan op de eerdere gesprekken 
over de toekomst van de vier dorpen die de gemeente 
telt. Deze gesprekken hebben geleid tot de mooie 
omgevingsvisie 1.0. Daar gaan we op door. Nu gaat 
het om waar het botst. 

Wat kiezen we?
Als we namelijk alle ambities uit onze omgevingsvisie 
willen realiseren, zien we botsingen ontstaan tussen 
belangen en doelen. We kunnen niet alles tegelijkertijd 
op dezelfde plek realiseren. Daarom moeten we keuzes 
maken. En we horen graag waarvoor jij kiest! 

Vooraf aanmelden 
Kom ook. Praat mee. En bepaal met andere betrokken 
inwoners de richting die onze mooie dorpen op moeten 
gaan. Je hoeft je maar voor één van de VisieCafés 
aan te melden. De VisieCafés zijn op donderdag 10 
november, donderdag 17 november, donderdag 24 
november en donderdag 1 december 2022. Graag 
vooraf aanmelden via omgevingsvisie@noordwijk.nl. 

http://noordwijk.nl/leefstijlakkoord
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/locaties
mailto:omgevingsvisie@noordwijk.nl
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Per 1 januari 2023 geen Hondenbelasting 

In het coalitieakkoord stond vermeld dat gemeente 
Noordwijk van plan was de hondenbelasting af te 
schaffen. Daaraan is een gevolg aan gegeven. Met 
het vaststellen van de begroting 2023 heeft de 
gemeenteraad ingestemd met deze afschaffing per  
1 januari 2023. Per 1 januari 2023 worden er dus geen 
aanslagen hondenbelasting meer opgelegd. Het niet 
heffen van hondenbelasting betekent niet dat er geen 
opruimplicht meer is. De opruimplicht staat los van de 
het wel of niet heffen van deze belasting.

Vroeg Eropaf

Vraag
Ik begrijp dat de ISD met inwoners contact kan 
opnemen als sprake is van betalingsachterstanden. 
Hoe werkt dat en waar komt dat vandaan?   

Antwoord
Ja, dat klopt. Het team van Vroeg Eropaf neemt 
contact op met inwoners die betalingsachterstanden 
hebben. Het gaat dan om betalingsachterstanden 
die woonstichtingen, energie- en  waterbedrijven en 
zorgverzekeraars bij de ISD melden. Landelijk zijn 
hierover afspraken gemaakt. 

In Nederland zijn veel mensen met een 
betalingsachterstand. Dat leidt vaak tot veel zorgen 
en meer schulden. Om grote (problematische) 
schulden en een huisuitzetting te voorkomen is het 
goed om op tijd schulden te signaleren en op te 
lossen. Het team van Vroeg Eropaf helpt daarbij en 
geeft gratis informatie en advies.

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: 

ISD Bollenstreek Verzonden besluiten

Noordwijk
338025 - 7 november 2022
Ontheffing strandgebruik jaarrond 2023 SPEV
333868 - 8 november 2022
Objectvergunning 12 en 13 december 2022 
Freesialaan
339906 - 10 november 2022
Ontheffing Wegenverkeerswet 2023 Cluster VTH

345516 - 11 november 2022
Alcoholwet wijziging leidinggevenden Branding 
Beach Club KAB
345814 - 11 november 2022
Alcoholwet wijziging leidinggevenden Tulum Tulum 
Zeereep

Overzicht collectes

• In week 46 is er een collecte gepland van Het 
Gehandicapte Kind.

• In week 47 is er een collecte gepland van Kerk in 
Actie.

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

Volg gemeente 
Noordwijk via

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

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-013931 - 4 november 2022
Windlaan/Zonnelaan | het kappen van 44 bomen
2022-014036 - 5 november 2022
Wilhelminastraat 6 | het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak
2022-014040 - 6 november 2022
Emmaweg 15 | het verplaatsen van de oprit
2022-014051 - 6 november 2022
Offem-Zuid perceel I 442 | het verlengen van een 
tijdelijke standplaats vergunning voor een tiny house
2022-014052 - 6 november 2022
Rembert Dodoensstraat 35 | aanvraag aanbouw 
i.v.m. uitbreiding woonkamer
2022-014055 - 7 november 2022
Duinschooten 12 B32 | het bouwen van een berging/
loods
2022-014128 - 9 november 2022

Tamarijnslaantje 8 | het plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak van de woning

Noordwijkerhout
2022-013939 - 4 november 2022
Herenweg 110A te Noordwijkerhout, het bouwen van 
een nieuwe villa, 04-11-2022
2022-014008 - 4 november 2022
Sint Marielaan (perceel E 7803) | het realiseren van 
een gebouw voor een zorg- en kinderboerderij
2022-014066 - 7 november 2022
Zwaluwlaan 1 | het wijzigen van de bestemming, het 
ombouwen van een kantoor naar 4 appartementen

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-010022 - 3 november 2022
Langevelderweg 149 | het realiseren van een 
aanbouw aan de voorgevel van de woning
2022-008785 - 3 november 2022
Dobbelmannduin 27 | het uitbreiden en aanpassen 
van de woning
2022-011223 - 8 november 2022
Stijntjesduinstraat 31 | het uitbouwen van het dak 
van de woning

2022-012114 - 8 november 2022
Duinweg 86 | het vervangen van de garagedeur voor 
een erker
2022-009592 - 9 november 2022
Dr. Hadriaan van Neslaan 86 | het maken van een 
dakopbouw aan de achterzijde

Noordwijkerhout
2022-009636 - 7 november 2022
Tespellaan 53 | het realiseren van een aanbouw aan 
een restaurant
2022-011578 - 9 november 2022
Caesar 2 | het aanleggen van een inrit en strijdig 
gebruiken

De Zilk
2022-011509 - 8 november 2022
Ruigenhoek 4 en 6 | het verbouwen en uitbreiden 
aan de achtergevel (nr. 4) en het vervangen van de 
dakkapellen op het voordakvlak (nr. 4 en nr. 6)

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 17 
november 2022.


