
Samenwerken aan schone 
hele en veilige winkelgebieden 
Veilig laden en lossen, netjes onderhouden winkelpanden, weg met foutparkeerders 
onkruid op de stoep en de muur en onveilige losse stroomdraden. Verbeterpunten die 
winkeliers, pandeigenaren, politie, brandweer en gemeente samen aanpakken. Met als 
doel schone hele en veilige centrumgebieden waar je voor je plezier komt winkelen.

Keurmerk Veilig Ondernemen 
De afspraken over samenwerking komen in een 
convenant. De gezamenlijke inspanningen moeten 
leiden tot het Keurmerk Veilig Ondernemen voor 
Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen. Het 
initiatief voor het KVO ligt bij de ondernemers. 
Zij krijgen ondersteuning door het Centrum van 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 

Noordwijkerhout en De Zilk 
De samenwerkende ondernemers rondom de Witte 
Kerk in Noordwijkerhout hebben het Keurmerk 

Veilig Ondernemen al. Voor De Zilk geldt dat de 
bedrijvigheid beperkt is en verspreid. Hier is een 
keurmerk niet aan de orde en heeft de Fixi-app een 
belangrijke functie. Via deze app kunnen bewoners 
misstanden melden.  

Retail- en Horecavisie 2021-2023 
Vanuit zijn rol als gemeentelijk projectleider Retail- 
en Horecavisie 2021-2023 is John van der Tol de 
kartrekker. Vragen over het werken aan schone hele en 
veilige winkelgebieden? Hij is bereikbaar via:  
+31 (0)71 36 60 000.
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Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk 
op 19 mei 2022 

Op donderdag 19 mei 2022 om 9.30 uur vergadert de 
Erfgoedcommissie Noordwijk in de Raadzaal in het 
gemeentekantoor in Noordwijkerhout. Het volgende 
agendapunt wordt besproken:
Langevelderweg 27, Noordwijkerhout

Ter inzage
• Digitaal zijn de agenda en de adviezenlijst van de 

vorige vergadering te raadplegen onder het nieuws 
op noordwijk.nl

• De concept agenda en adviezenlijst liggen ook (op 
afspraak) ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk 
(Voorstraat 42).

Bijwonen
Wilt u de vergadering bijwonen? Stuurt u dan uiterlijk 
woensdag 18 mei 2022 voor 18.00 uur een e-mail 
naar erfgoedcommissie@noordwijk.nl. Wanneer u wilt 
inspreken vragen wij u het onderwerp en/of eventuele 
agendapunt in uw e-mail te noemen.

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

Noordwijk zoekt een nieuwe 
kinderburgemeester

De gemeente is op zoek naar een nieuwe 
kinderburgemeester! Onze huidige kinderburgemeester 
Tess van Eijk neemt voor de zomer afscheid. Wil jij 
haar opvolgen en zit je in groep 7 of 8 (10-12 jaar)? 
Lees dan verder!

Wat doet een kinderburgemeester?
De kinderburgemeester zet zich in voor onderwerpen 
die belangrijk zijn voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan 
verkeersveiligheid of sporten. Als kinderburgemeester 
krijg jij de kans om een onderwerp wat jij echt belangrijk 
vindt aandacht te geven. De kinderburgemeester gaat 
ook samen met de burgemeester naar bijzondere 
evenementen. De nieuwe kinderburgemeester wordt 
benoemd voor het schooljaar 2022-2023. 

Wie kan er kinderburgemeester worden?
Je kunt kinderburgemeester worden als je tussen de 
10 en 12 jaar oud bent (groep 7 of 8) en in de gemeente 
Noordwijk woont of naar school gaat. Daarnaast moet 
je het leuk vinden om voor grote groepen te spreken en 
op te komen voor de belangen van kinderen. Je vindt het 
niet erg als je met een foto of bericht in de krant komt.

Hoe word je kinderburgemeester?
Je sollicitatie bestaat uit het insturen van een brief 
waarin je het volgende over jezelf vertelt:
• Wie je bent en wat je hobby’s zijn.
• Waarom je de beste kinderburgemeester bent.
• Welk onderwerp of thema je wilt oppakken.

Ook vragen wij jouw ouders/verzorgers om het 
toestemmingsformulier in te vullen. Dit formulier is te 
vinden op noordwijk.nl/kinderburgemeester
Op vrijdagmiddag 3 juni 2022 vindt er een selectiemiddag 
plaats waarin jij je presenteert voor een kleine jury. Meer 
informatie ontvang je na het insturen van je sollicitatie. 

Schrijf je nu in!
Stuur je brief samen met het toestemmingsformulier 
op naar kinderburgemeester@noordwijk.nl 
Inschrijven kan tot woensdag 25 mei 2022. Voor 
vragen kun je contact opnemen met de gemeente via 
kinderburgemeester@noordwijk.nl

De Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Noordwijk aan Zee. (Foto: Willem Krol)

http://www.noordwijk.nl
mailto:erfgoedcommissie@noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/kinderburgemeester
mailto:kinderburgemeester@noordwijk.nl
mailto:kinderburgemeester@noordwijk.nl
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Ontwerp Bodembeheernota deel B 
Bronsgeest ter inzage

De gemeenteraad van Noordwijk maakt bekend dat zij 
op 10 mei 2022 de ontwerp Bodembeheernota deel B 
Bronsgeest heeft vrijgegeven voor zienswijzen. De nota 
ligt van 18 mei 2022 tot en met 28 juni 2022 ter inzage. 

Doel van een bodembeheernota deel B
De bodem in Nederland wordt intensief gebruikt. Het 
bodembeleid moet ruimte geven aan maatschappelijke 
activiteiten op de bodem, zoals woningbouw of aanleg 
van wegen. Het bodembeleid moet tevens de mogelijk 
negatieve effecten van het gebruik op de kwaliteit van 
de bodem tegengaan, zodat deze geschikt blijft om te 
gebruiken.

De gemeente Noordwijk volgt zoveel mogelijk het 
generieke beleid zoals dat is opgenomen in het Besluit 
bodemkwaliteit. De gemeenteraad heeft echter de 
mogelijkheid om hiervan af te wijken door gebied 
specifiek beleid op te stellen. Met de gebied specifieke 
Bodembeheernota deel B Bronsgeest:

• is het verplaatsen en hergebruiken van grond 
binnen Bronsgeest mogelijk, dit is eenvoudiger en 
goedkoper;

• is er minder afvoer van deze goed herbruikbare grond 
naar een stortplaats of verwerker;

• hoeft er minder grond te worden aangekocht;
• worden transportafstanden en -kosten verminderd.

De gemeente Noordwijk wil duurzaam 
bodembeheerbeleid uitvoeren dat praktisch 
uitvoerbaar is, milieu hygiënisch verantwoord en 
transparant is. Conform de Wet bodembescherming 
kan de grond in Bronsgeest gebruikt worden voor de 
functie ‘Wonen met tuin’. De bodemkwaliteit in het 
plangebied Bronsgeest (Industrie) verschilt van de 
bodemfunctieklasse (Wonen) die het gebied heeft. 
Als de generieke landelijke regels van het Besluit 
bodemkwaliteit (Bbk) wordt gevolgd, mag grond niet 
binnen Bronsgeest verplaatst worden. 
Door gebied specifiek Bodembeheernota deel B vast 
te stellen, kan de gebiedseigen grond wel zonder risico 
voor mens en milieu (her)gebruikt worden.  

Termijn van ter inzage legging
De ontwerp Bodembeheernota deel B plangebied 
Bronsgeest en de bijbehorende stukken liggen van 
woensdag 18 mei 2022 tot en met dinsdag 28 juni 2022 
voor een ieder ter inzage op officielebekendmakingen.nl. 
Inzage op het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 is ook 
(op afspraak) mogelijk. 

Zienswijzen indienen 
Als u het niet eens bent met dit ontwerpbesluit, dan 
kunt u binnen zes weken (tussen 18 mei 2022 en 28 
juni 2022) een zienswijze indienen. Uw zienswijze 
moet in ieder geval uw naam en adres bevatten, de 
datum van de zienswijze en de redenen waarom u 
het niet eens bent met de ontwerp Bodembeheernota 
deel B plangebied Bronsgeest. U stuurt uw zienswijze 
naar de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk, 
Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. Mailen mag ook: 
gemeente@noordwijk.nl.

Nadat de inzagetermijn is verstreken, worden de 
ingediende zienswijzen verwerkt voor het college 
van burgemeester en wethouders. Het college doet 
vervolgens aan de gemeenteraad een voorstel over de 
behandeling van de zienswijzen en de vaststelling van 
de Bodembeheernota deel B Bronsgeest.

ISD Bollenstreek

Bijstandsuitkering en verblijf in buitenland

Vraag
Ik ontvang een bijstandsuitkering en wil op vakantie 
naar het buitenland. Moet ik dit melden bij de ISD 
en heeft mijn vakantie/verblijf in het buitenland 
consequenties voor mijn uitkering?

Antwoord 
Als u naar het buitenland gaat is het belangrijk dat u 
dat uiterlijk vier weken van tevoren schriftelijk aan de 
ISD doorgeeft. 

Voor een vakantie in Nederland is dat niet nodig. 
De ISD verwacht wel dat u uw post opent en leest 
tijdens uw vakantie in Nederland, zodat u op tijd kunt 
reageren op een oproep van de ISD. 

Hoe lang naar het buitenland met uw uitkering?
U mag maximaal vier weken per jaar naar het 
buitenland met behoud van uw uitkering. 

Pensioengerechtigde leeftijd?
Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en 
ontvangt u een aanvullende uitkering op grond van 
de Participatiewet? Dan mag u maximaal 13 weken 
per jaar in het buitenland verblijven. U kunt uw 
vakantieverzoek bij de Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) indienen.

Niet op tijd terug?
Bent u niet op tijd terug van uw verblijf in het 
buitenland, dan kan uw uitkering worden beëindigd. 
Dit geldt ook als u door bijzondere omstandigheden, 
zoals ziekte, niet op tijd terug kunt komen. Over 
de periode dat u langer wegblijft dan de maximale 
periode van vier weken, ontvangt u geen uitkering.
Als de uitkering beëindigd is moet u opnieuw een 
aanvraag indienen. De uitkering gaat niet eerder in 
dan de dag van de nieuwe aanvraag.

Hoe melden?
U kunt uw verblijf in het buitenland doorgeven via 
het aanvraagformulier verblijf in het buitenland. Dit 
formulier staat op onze website isdbollenstreek.nl 
onder Inkomen/Mijn uitkering. 

Wij adviseren u uw verblijf in het buitenland op tijd te 
melden.

Meer informatie
Voor meer informatie over verblijf in het buitenland 
kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.
Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan 
kunt u terecht bij de SVB. 

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: 

Verzonden besluiten

Noordwijk
228837 - 4 mei 2022
Incidentele ontheffing sluitingstijd 19 mei op 20 mei 
2022 Beach Club O
221668 - 3 mei 2022
Objectvergunning 9 mei t/m 3 juni 2022 
Boerhaaveweg
208434 - 11 mei 2022
Evenementvergunning Wijkfeest 25 juni 2022 
Hoogwakersbosstraat

Noordwijkerhout
217938 - 10 mei 2022
Evenementenvergunning 24 t/m 26 juni 2022 Sunset 
Garden Zeestraat

De Zilk 
211387 - 4 mei 2022
Evenementenvergunning 16 mei t/m 19 mei 2022 
Avond-4-Daagse Zilkse Stappers
227310 - 4 mei 2022
Collectevergunning 23 mei t/m 28 mei 2022 speeltuin 
De Duinrand

Overzicht collectes

• In week 21 is een collecte gepland van  
speeltuin De Duinrand De Zilk 

• In week 22 is een collecte gepland van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds

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

Bestemmingsplan ‘Gooweg 21c 
ongewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 12 april 2022 het 
bestemmingsplan ‘Gooweg 21c’ met plancode 
NL.IMRO.0575.Gooweg21c-VA01 ongewijzigd 
vastgesteld. 

Het bestemmingsplan ligt vanaf 18 mei 2022 
t/m 29 juni 2022 (op afspraak) ter inzage op het 
gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook 
in te zien op de site van ruimtelijkeplannen.nl. 
Belanghebbenden kunnen vanaf 19 mei 2022 
t/m 29 juni 2022 beroep instellen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie 
voor meer informatie de officiële bekendmaking 
op officielebekendmakingen.nl. In de regel 
treedt na afloop van deze beroepstermijn het 
bestemmingsplan in werking. 

Korte samenvatting van het plan
Het perceel is een braakliggend terrein 
gelegen tussen Gooweg 17 en Gooweg 21b 
in het buitengebied van Noordwijkerhout. Het 
bestemmingsplan biedt het juridisch en planologisch 
kader voor het realiseren van een zogenoemde 
Greenportwoning.

http://officielebekendmakingen.nl
mailto:gemeente@noordwijk.nl
http://isdbollenstreek.nl
http://voorieder1.nl
http://ruimtelijkeplannen.nl
http://officielebekendmakingen.nl


LEES VERDER  >>

Gemeenteberichten • pagina 3/4

In deze column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over zijn of haar 
ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Wim Smit.

Op een mooie zonnige winterdag met de fiets 
naar een uiterste hoek binnen onze gemeente. Ik 
kom aan bij een mooi vrijstaand historisch huis 
uit begin 20e eeuw. De bewoners zijn blij dat ik er 
ben want er valt iets te besparen.

Het huis is volledig opgeknapt grotendeels door 
de bewoners zelf. Aan de achterkant is een 
tuingerichte aanbouw aan het huis gemaakt 
met een prachtig zicht op de tuin. De bewoners 
hebben het goed aangepakt. De nieuwe aanbouw 
heeft een pak isolatie in de muren en dak en 
driedubbel glas. Het oude huis kon wat minder 
goed geïsoleerd worden maar de bewoners zitten 
toch vooral in het zonnige tuingerichte deel 
waar de woonkamer en keuken is. Hier is ook 
vloerverwarming aangelegd.

Het probleem is hier vooral het hoge gasverbruik 
van 2700 m3. We denken dat dit voor een groot 
deel komt door een schuur in de tuin die ook als 
kantoor wordt gebruikt. Deze schuur heeft een 
eigen CV ketel en een grote glazen achterkant 
met oud dubbel glas. Ik kom oud dubbelglas vaak 
tegen en dat isoleert nog niet half zo goed als 
modern HR++ dubbel glas. Dubbel glas van 20 
jaar of ouder is eigenlijk al verdacht en vervangen 
door modern dubbel of driedubbel glas verdient 
zichzelf snel terug. Ik raad de bewoners aan om 
een lucht water warmtepomp te installeren met 
voldoende capaciteit om zowel het huis als de 
schuur te verwarmen. In eerste instantie zou dan 
alleen de vloerverwarming van de aanbouw en de 
schuur erop worden aangesloten. Later ook het 
oude huis maar dan moeten daar nog wel nieuwe 
lage temperatuur radiators worden aangelegd. 

Dan kunnen ze echt van 
het gas af en besparen ze 
daarmee ook het vastrecht.

De bewoners hadden al 20 zonnepanelen op 
de schuur goed voor een opbrengst van 4500 
kw/h per jaar. Gezien de elektrische auto en 
aanstaande warmtepomp kunnen daar nog wel 
20 panelen bij.

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: 
Wim Smit (5)

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer - Herenweg 436 
Noordwijkerhout

Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Farmer Gracy BV. De melding gaat over het oprichten 
van een bedrijf voor het verwerken, verpakken en 
versturen van bollen en vaste planten.  

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: 2022-005693.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-006728 - 5 mei 2022
Dr. Hadriaan van Neslaan 114 | het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde
2022-006762 - 9 mei 2022
Vincentlaan 10 kavel 816 | het kappen van 16 bomen 
en knotten van 2 wilgen
2022-0068 - 10 mei 2022
Bernadettelaan 13 kavel 903 | het kappen van bomen
2022-006835 - 10 mei 2022
Duinschooten 15 | het plaatsen van een schuifpui

Noordwijkerhout
2022-006618 - 4 mei 2022
Westerhout 19 | het kappen van 19 bomen in de 
woonwijk Zeeburg 
2022-006743 - 6 mei 2022
Duinschooten 12 | het verbouwen van het motel en 
restaurant
2022-006908 - 12 mei 2022
Duinhuislaan | het bouwen van 24 woningen 
(meerwerkopties)

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
2022-004658
Pauluslaan, kavel 214 | het kappen van 4 bomen

Noordwijkerhout
2022-004766
Pauluslaan 17 | het kappen van een boom
2022-003634 (Rectificatie)
Liduinalaan 7 | het kappen van 2 bomen 

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-004425 - 11 mei 2022
Invaltij 17 | het plaatsen van 2 vlaggenmasten
2022-004431 - 11 mei 2022
Stakman Bossestraat 73 | het plaatsen van 2 
vlaggenmasten
2022-000851 - 12 mei 2022
Vuurtorenplein 47 | het uitbreiden van de 
ondergrondse parkeergarage
2022-003072 - 12 mei 2022
Zeereep 10 | het uitbreiden van het basement van de 
woning

Noordwijkerhout
2022-005507 - 4 mei 2022
Langevelderweg 38 | het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning
2022-002499 - 11 mei 2022
‘t Hoogtlaan 14A |, het plaatsen van 16 units voor 
tijdelijke huisvesting

2022-000904 - 11 mei 2022 (van rechtswege)*
Maandagsewetering 82 | voor het gebruik van een 
bedrijfswoning als plattelandswoning

De Zilk
2022-004417 - 11 mei 2022
Hafkenscheidtlaan 2 | het plaatsen van 2 
vlaggenmasten 

*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 donderdag 19 
mei 2022.

fixi.nl

HOUD 

JE BUURT 

IN VORM

GEBRUIK FIXI 

GRATIS

VUILNISBAK VOL? 
MELD HET MET FIXI

Fixi ABRI.indd   7 24-05-18   12:06

http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
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


