
Brugklassers kunnen leergeld 
aanvragen voor laptop of fiets
Na de zomer voor het eerst naar de middelbare school? Brugklassers van het Northgo 

College sturen de aankomende brugklassers in Noordwijk een ansichtkaart. Zij roepen 

hen op om zelf te checken of er thuis genoeg geld is om de spullen te kopen die je 

nodig hebt.

Ontwerp
De leerlingen hebben het mooiste ontwerp gekozen. 
Het was onderdeel van het vak van Project & Society. 
Zo’n tip op een leuke kaart van brugklassers spreekt 
de aankomende brugklassers veel meer aan dan een 
brief van de gemeente, zo is de gedachte.

Vergoeding varieert
Een laptop, rugzak of fiets heb je gewoon nodig. 

Niet iedereen kan deze kosten gemakkelijk 
opvangen. Kinderen uit een gezin onder de minimale 
inkomensgrens kunnen een vergoeding aanvragen. Zij 
kunnen het heft in eigen hand nemen en een bijdrage 
aanvragen bij de stichting Leergeld. De vergoeding 
varieert en hangt af van hoeveel je ouders verdienen. 
Kijk op leergeld.nl voor meer informatie en aanvragen.
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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

Bewindvoerder nodig? 

Vraag
Ik ben op zoek naar een bewindvoerder. Kan de ISD 
hierbij advies geven? 

Antwoord
De ISD kan u daarbij zeker helpen/advies geven. 
U kunt daarvoor terecht bij het Budgetinformatiepunt 
van de ISD Bollenstreek. 
Bij het Budgetinformatiepunt is altijd iemand van de 
afdeling Schulddienstverlening aanwezig.
Zij hebben veel ervaring in de samenwerking met 
verschillende bewindvoerders. En vertellen u waar u 
op moet letten bij uw keuze. 

Kennismaken met meerdere bewindvoerders
Gaat uzelf op zoek naar een bewindvoerder? Dan 
adviseren we u om met meerdere bewindvoerders 
kennis te maken om te kijken welke het beste bij u past. 

Budgetinformatiepunt
Bij het Budgetinformatiepunt kunt u terecht met 
vragen over geldzaken. Medewerkers van de ISD 
en vrijwilligers van Humanitas kunnen uw vragen 
beantwoorden en u informatie en advies geven.
U kunt iedere maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
terecht bij het Budgetinformatiepunt.
Een afspraak maken is niet nodig. 
Locatie: ISD Bollenstreek Hobahostraat 92 te Lisse

Bereikbaarheid ISD
Telefoon: +31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:  www.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

Nieuwe ligplaats vrij in De Schie

In de Dinsdagse Watering (De Schie) is recent een 
ligplaats (nummer 20) vrijgekomen. Het betreft een 
ligplaats voor een boot met een lengte van maximaal 
7,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter. 

Indienen aanvraag
Belangstellenden kunnen tot en met 2 september 
2022 één aanvraag per woonadres voor een 
ligplaatsvergunning indienen. Meer informatie over 
de procedure, kosten en het aanvraagformulier is te 
vinden op onze website via noordwijk.nl/ligplaats. U 
kunt het digitaal aanvragen.

Toetsen aanvraag
De aanvraag wordt getoetst aan de hiervoor op 
gestelde kaders. Deze zijn terug te vinden in:
• Hoofdstuk 5, afdeling 6 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Noordwijk
• Beleidsnota Ligplaatsen pleziervaartuigen 2015

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij team VTH van 
de gemeente Noordwijk. 

http://leergeld.nl
http://noordwijk.nl/ligplaats
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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
271993 - 1 augustus 2022
Evenementvergunning 16 en 17 september 2022 
Lageweg Stichting Kunstklank
273150 - 11 augustus 2022
Objectvergunning 1 september t/m 31 oktober 2022 
Rembrandweg
282487 - 8 augustus 2022
Alcoholvergunning wijziging leidinggevenden  
Open Doors

Noordwijkerhout
271466 - 2 augustus 2022
Ontheffing alcoholwet 6 t/m 9 september 2022 
Kermis Dorpsringweg
274570 - 1 augustus 2022
Ontheffing blauwe zone Zeestraat
231904 - 28 juli 2022
Alcoholvergunning Vomar Kornoeljelaan
277041 - 4 augustus 2022
Loterijvergunning 2 november 2022 kerkenveiling 
Parochie St. Maarten

De Zilk
282123 - 8 augustus 2022
Objectvergunning 9 september 2022 Regenvlietweg

Overzicht collectes

In week 34 en week 35 zijn geen collectes gepland 
dit geldt zowel voor de landelijke als de plaatselijke 
collectes.

Wet geluidhinder

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
maakt bekend dat hij bij besluit van 8 april 2022, 
kenmerk IenW/BSK-2021/335413, met toepassing 
van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet 
geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van 
de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels 
van woningen gelegen aan de wegen “Duizendblad, 
Herenweg, Nieuwe Zeeweg, Oude Zeeweg en 
Schoolstraat “ te Noordwijk, gemeente Noordwijk, 
vanwege de wegen “Nieuwe Zeeweg, Herenweg en 
Oude Zeeweg” mogen ondervinden. 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet 
geluidhinder heeft hij bij voornoemd besluit tevens 
de maatregelen vastgesteld die strekken tot het 
terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege 
de wegen “Nieuwe Zeeweg, Herenweg en Oude 
Zeeweg”, binnen de woningen voor zover niet wordt 
voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet 
geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende 
stukken liggen met ingang van 17 augustus 2022 
gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
het gemeentehuis, Voorstraat 42 te Noordwijk 
gedurende maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 20.00;
het Bureau Sanering Verkeerslawaai 
(Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende 
werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van 
deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dan 
dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met 
het Bureau Sanering Verkeerslawaai  
(+31 (0)348 487 450).
Op de website van de Omgevingsdienst: 
odwh.nl/actuele-dossiers (dossiernaam: 
Saneringsprogramma Restant Noordwijk).

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken 
woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste 
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden 
een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond 
van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, 
zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van 
de dag na die waarop het besluit door middel van 
publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift 
dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat 
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB Woerden

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat 
ten minste de naam en het adres van de indiener, 
de dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van 
het bezwaar.

Mobiele puinbreker - Koningin Wilhelmina 
Boulevard in Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland maakt met 
toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en 
de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond 
van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval heeft Ripping B.V. te 
Bergschenhoek zich gemeld.

De melding gaat over het gebruik van een mobiele 
breker voor de locatie Koningin Wilhelmina Boulevard 
in Noordwijk voor breekwerkzaamheden van 
puin vrijgekomen bij sloop. De werkzaamheden 
vinden plaats in de periode vanaf 1 september 
2022 tot en met 23 september 2022 gedurende 10 
aaneengesloten dagen van maandag tot en met 
vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur. De melding is op 
11 augustus 2022 geaccepteerd en aan de aanvrager 
bekendgemaakt.

Er zijn geen bezwaar- en of beroepsmogelijkheden op 
deze melding.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op  
met de Omgevingsdienst West-Holland via  
+31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij 
het zaaknummer: 2022-009988.

Aanvraag Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht - Leeweg 23 in 
Noordwijkerhout 

De Omgevingsdienst West-Holland ontving - namens 
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk - op 28 juni 2022 een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning met beperkte 

milieutoets. De aanvraag is ingediend voor een 
paardenhouderij/veehouderij. Het bedrijf is gelegen 
op de locatie Leeweg 23 in Noordwijkerhout. 

Bedrijven hebben toestemming van de 
Omgevingsdienst West-Holland nodig voor een 
aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. De bedrijven hebben deze 
toestemming nodig voordat ze kunnen starten 
met deze activiteiten. Deze toestemming heet 
‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ (hierna: 
OBM). Een OBM is een simpele vergunning zonder 
regels.

De aanvraag gaat in hoofdzaak over het uitbreiden 
van het aantal paarden in bestaande dierenverblijven.

Verlenging proceduretermijn
Wij verlengen de termijn waarbinnen wij beslissen 
met zes weken. Deze mogelijkheid staat in artikel 
3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

Heeft u nog vragen? 
Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met 
de Omgevingsdienst West-Holland. Dit doet u via  
+31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. Wij verzoeken 
u hierbij het zaaknummer te noemen: 2022-008812.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-010143 - 28 juli 2022
Koningin Astrid Boulevard 101 | het plaatsen van 3 
strandhuisjes
2022-010153 - 29 juli 2022
Tulp en Zee nabij huisnummer 31 | het vervangen van 
een speeltoestel
2022-010163 - 01 augustus 2022
Binnenkant 12 | het kappen van een boom 
2022-010186 - 01 augustus 2022
Boerenburgerweg 1 | het intern verbouwen begane 
grond van winkel naar appartement
2022-010250 - 03 augustus 2022
Hoofdstraat | het gebruiken van de gronden t.b.v. een 
tijdelijke standplaats 
2022-010290 - 4 augustus 2022
Kostverloren 13 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning
2022-010265 - 3 augustus 2022
Clusiusweg 108 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning
2022-010508 - 11 augustus 2022
De Witte Raaflaan 119 | het plaatsen van een 
dakkapel aan de achterzijde

Noordwijkerhout
2022-010121 - 28 juli 2022
Langevelderweg 27 | het kappen van de bomen
2022-010140 - 28 juli 2022
Langevelderweg 27 | plaatsen van vier nieuwe 
voetgangersbruggen (i.v.m. het herstellen en 
vernieuwen van De Engelse Tuin)
2022-010167 - 31 juli 2022
Abeelenpark 16 | het realiseren van een uitbouw
2022-010194 - 1 augustus 2022
Kraaierslaan 12 | het bouwen van 2 opslagloodsen
2022-010234 - 2 augustus 2022
Sixenburg (B5130, B5185) Leidsevaart | het 
verbreden van het bestaande brugdeel en beperkte 
verharding op gronden aanbrengen om de 
bereikbaarheid van een groot bollenteeltgebied 
mogelijk te maken
2022-009589 Rectificatie - 16 juli 2022
Erfvoort 4 (E4670) | het maken van een uitrit*

http://odwh.nl/actuele-dossiers
mailto:info@odwh.nl
mailto:info@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

2022-009760 Rectificatie - 20 juli 2022
Langevelderweg 27 | het vervangen van het hekwerk 
en de muur aan de voorzijde van de begraafplaats op 
het BAVO-terrein**

* Gepubliceerd op week 31 van 2 augustus 2022 als: 
2022-009589 16 juli 2022 Erfvoort 2 (E 4670) | het 
maken van een uitrit
** In Drop niet op 2 augustus 2022 gepubliceerd, nu 
geplaatst op 16 augustus 2022.

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-008016
Abraham van Royenstraat 104 | het herontwikkelen 
van een bedrijfsruimte naar 4 woonstudio’s
2022-008743
Bernadettelaan 47 (kavel 811) | het kappen van 16 
bomen

Noordwijkerhout
2022-007428
Ruys de Beerenbroucklaan 4 | het aanleggen van 3 
padelbanen met kooien
2022-006977
Bernadettelaan 9 | het bouwen van een woning en inrit

De Zilk
2022-002838
Zilkerduinweg 338 | het uitbreiden van de bedrijfshal

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-007832 Rectificatie - 29 juli 2022
Bernadettelaan 47 (kavel 811) | het bouwen van een 
woning
2022-007770 - 1 augustus 2022
Oude Zeeweg 10 | het kappen van 8 bomen
2022-008550 - 3 augustus 2022
Vincentlaan 9 | kappen van 5 zieke bomen met 
herplantplicht*
2022-007190 - 3 augustus 2022
Emmaweg 41 | het isoleren van de gevel en het dak 

van de woning en het vernieuwen van de dakkapellen
2022-005518 - 9 augustus 2022
Sole Miopark 1 | het verbouwen van de woning

Noordwijkerhout
2022-002853 - 29 juli 2022
Havenstraat 7 | het realiseren van een uitbouw
2022-008920 - 9 augustus 2022
Esdoorn 6 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning
2022-006977 - 11 augustus 2022
Bernadettelaan 9 (kavel 24) | het bouwen van een 
woning en het aanleggen van een uitweg

De Zilk
2022-005512 - 3 augustus 2022
Het Zilt (fase 3 ‘t Zilt) | het bouwen van 16 woningen 
(fase 3 ‘t Zilt)

*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 25 augustus 2022.


