
Regelingen voor mensen 
met een laag inkomen
Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt u voor sommige dingen extra 

geld krijgen. Om u te helpen uw weg te vinden in de regels en mogelijkheden heeft de 

ISD ook voor de gemeente Noordwijk de brochure ‘Extra geld, meer zelfstandigheid’ 

beschikbaar waarin alle regelingen voor mensen met een laag inkomen staan.

Extra geld, meer zelfstandigheid
In de brochure vindt u meer informatie over alle 
regelingen, hoe u de regeling kunt aanvragen en  
waar precies. Lees meer over bijvoorbeeld  
bijzondere bijstand en hoe u deze kunt aanvragen. 
Heeft u hulp nodig om uw budget beter te beheren? 
Of heeft u een advocaat nodig, maar kunt die niet 
betalen? Over deze en andere regelingen vindt u hier 
uitleg.
 

Eigen regelingen
Iedere gemeente heeft naast de regelingen van de ISD 
ook een aantal eigen regelingen, zoals de sport- en 
cultuurregeling. Deze regeling komt ook aan bod in de 
brochure. 

Bestellen?
Via de website van ISD Bollenstreek isdbollenstreek.nl 
op de pagina ‘Minimabeleid’, kunt u de brochure ‘Extra 
geld, meer zelfstandigheid’ bestellen.
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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

Eigenaren vaartuigen gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaren van 
onderstaande vaartuigen. Regelmatig treffen de 
handhavers vaartuigen aan die al langere tijd onder 
water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. 
De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet 
achterhaald worden. De wrakken worden geborgen 
omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen 
veroorzaken aan de walkanten en (woon)boten.  
De handhavers kregen recentelijk een melding over 
diverse vaartuigen in het water:

Vaartuigen aan De Hogeweg in Noordwijk

Vaartuig Peterhof in Noordwijk

Indien de eigenaar van het vaartuig zich niet voor 14 
februari 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving van de gemeente Noordwijk 
via telefoonnummer +31 (0)71 366 00 00 of e-mail 
handhaving@noordwijk.nl zal dit vaartuig middels 
bestuursdwang door de gemeente Noordwijk 
verwijderd worden.

Verwijderde objecten worden vervolgens conform 
de AWB gedurende 13 weken opgeslagen in een 
gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de 
eigenaar het vaartuig ophalen tegen betaling van de 
berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich 
tijdens deze periode nog niet hebben gemeld zal het 
betreffende object worden vernietigd. 

http://www.isdbollenstreek.nl/Bijzondere_bijstand/
Bijzondere_bijstand/Minimabeleid
http://isdbollenstreek.nl
mailto:handhaving@noordwijk.nl


Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 25 januari 2022
Locatie Gemeenteraadsvergadering: digitaal

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20:00 uur - 23:00 uur*
1.  Opening
2.  Vaststelling agenda
3.  Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 21 december 2021
4.  Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5.  Installatie en benoeming
5a.  Raadsvoorstel Aanwijzing Functionaris gegevensbescherming
6.  Vaststelling hamerstukken
6a.  Raadsvoorstel Bestemmingsplan Duinschooten 12
6b.  Raadsvoorstel Bestemmingsplan Het Zilt, De Zilk
6c.  Raadsvoorstel Instelling werkgroep Verlengd lokaal bestuur Holland Rijnland
7.  Bespreekstukken
7a.  Raadsvoorstel Kaders voor het opstellen van de Lokale Energiestrategie (LES) 1.0
7b.  Raadsvoorstel Bindend adviesrecht, participatieplicht en uitgebreide procedure Omgevingswet
7c.  Raadsvoorstel Delegatie Omgevingsplan
8.  Actuele moties
9.  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

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via 

 @raadnoordwijk

Ontwerpbestemmingsplan ‘Langevelderlaan 
6 en 6A’ ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Langevelderlaan 6 en 
6A’ met plancode NL.IMRO.0575.BPLGLangevelderln6-
ON01 ligt vanaf woensdag 19 januari 2022 tot 
en met dinsdag 1 maart 2022 ter inzage op 
ruimtelijkeplannen.nl Inzage op het gemeentehuis is 
ook mogelijk, maar alleen op afspraak. U wordt echter 
dringend verzocht het plan digitaal te bekijken en 
alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan.

Langevelderlaan 6 en 6a liggen in de Polder Het 
Langeveld in Noordwijk. Door middel van dit plan 
wordt op verzoek van de initiatiefnemer het bestaande 
agrarische bouwvlak verwijderd en de functie van 
de bestaande twee bedrijfswoningen gewijzigd in 
burgerwoningen.

Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze 
indienen. Zie voor meer informatie de officiële 
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

Eigenaar voertuig gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar 
van onderstaand voertuig. Regelmatig treffen de 
handhavers voertuigen aan die al langere tijd op de 
openbare weg staan, deze voertuigen verwaarlozen 
met de dag en schaden het aanzien van de gemeente. 
De eigenaren van de voertuigen kunnen vaak 
niet achterhaald worden. De handhavers zagen 
recentelijk zo’n voertuig op de parkeerplaats aan de 
Zilkerduinweg in De Zilk.

Indien de eigenaar van het voertuig zich niet voor 14 
februari 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving van de gemeente Noordwijk 
via telefoonnummer +31 (0)71 366 00 00 of e-mail 
handhaving@noordwijk.nl zal dit voertuig middels 
bestuursdwang door de gemeente Noordwijk 
verwijderd worden.

Verwijderde objecten worden vervolgens conform 
de AWB gedurende 13 weken opgeslagen in een 
gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de 
eigenaar het voertuig ophalen tegen betaling van de 
berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich 
tijdens deze periode nog niet hebben gemeld zal het 
betreffende object worden vernietigd. 

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

Ga voor aanmelding naar 
noordwijk.nl/digipanel

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Quarantaine 

Je hoeft niet in quarantaine na contact met 
een positief getest persoon als:  
• Je een boostervaccinatie hebt gehad 

(minimaal 1 week geleden). 
• Je korter dan 8 weken geleden positief 

bent getest. 
In alle andere gevallen wel.  

 
Voor bepaalde beroepen wordt gewerkt aan  
een speciale regeling. 

Versoepelingen mogelijk onder voorwaarden  
 

Voor sport, kunst- en cultuurbeoefening, contactberoepen, detailhandel en onderwijs, is per 15 januari 2022 weer 
meer mogelijk. Daarbij gelden wel een aantal extra voorwaarden zoals aanscherping van de mondkapjesplicht. 

Door het hoge aantal besmettingen blijven onder meer horeca, musea en bioscopen gesloten.  
Op dinsdag 25 januari wordt besloten of er weer meer kan. 

Klachten? Blijf thuis en doe 
direct een test, ook als je 
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
Hoest en nies in  
je elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Lucht

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels (zoals 
kledingwinkels en tuincentra) open 
tot 17.00 uur. 

 
Essentiële winkels (zoals 
supermarkten) open tot 20.00 uur.

Algemeen

Ontvang max. 4 personen per dag 
en ga bij max. 1 huishouden op 
bezoek.  

 
Ga je bij anderen op bezoek, of 
ontvang je bezoek, doe een 
zelftest.  

 
Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan.  

 
Draag een mondkapje waar dit 
verplicht is of geadviseerd wordt.  
 

Contactberoepen

Kappers, nagelstudio’s en andere 
contactberoepen open tot 17.00 uur. 

Uitbreiding regels  
mondkapjes 

Draag een mondkapje:  
• Buiten, waar het moeilijk is om 1,5 meter 

afstand te houden (zoals winkelstraten). 
• Op de werkvloer bij verplaatsing en als 

1,5 meter afstand houden moeilijk is.  
• Op mbo, hbo en universiteit bij 

verplaatsing en als je zit.   
Gebruik bij voorkeur een wegwerpmondkapje 
en geen zelfgemaakte en stoffen mondkapjes.  

14 januari 2022

Horeca en evenementen

Cafés en restaurants dicht. Afhalen 
en laten bezorgen mogelijk. 

 
Evenementen niet toegestaan. 
Uitgezonderd uitvaarten, weekmarkten 
en professionele sportwedstrijden 
(zonder publiek).  

Onderwijs

Al het onderwijs open voor lessen 
en colleges.

Sport 

Zowel binnen als buiten sporten is 
mogelijk (zonder publiek).  

 
Bij binnensportlocaties is een 
coronatoegangsbewijs en 
identiteitsbewijs nodig (vanaf 18 jr).  

 
Groepslessen en wedstrijden binnen 
eigen clubverband zonder publiek 
toegestaan. 

Kunst en cultuur en recreatie

Theaters, bioscopen, musea, concert -
zalen, dierenparken, pretparken en 
sauna’s zijn voor publiek gesloten.  

 
Cultuurbeoefening (zoals muziekles 
en dans) zonder publiek toegestaan. 
Binnen en buiten coronatoegangs -
bewijs nodig (vanaf 18 jr).

http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
http://ruimtelijkeplannen.nl
http://officielebekendmakingen.nl
mailto:handhaving@noordwijk.nl
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Corona- &  
vaccinatie-informatie 
In deze rubriek brengen we actuele zaken en informatie rondom corona en 

vaccinatie onder de aandacht.

Versoepelingen mogelijk onder voorwaarden
Bekijk het nieuwe schema. Op dinsdag 25 
januari 2022 wordt besloten of er weer meer kan.

Quarantaine
Als een huisgenoot besmet is dan gaat die 
in isolatie. Huisgenoten en overige nauwe 
contacten hoeven niet in quarantaine als 
ze korter dan 8 weken geleden corona 
hebben gehad of als ze een boosterprik van 
minimaal 1 week oud hebben gehad. Doe de 
Quarantainecheck als u twijfelt.

Meeste locaties gesloten
De meeste locaties zijn nog gesloten waaronder 
de horeca en culturele- en kunstlocaties. De 
winkels zijn geopend. Essentiële winkels, zoals 
supermarkten, dierenwinkels, drogisterijen, 
opticiens en groothandels mogen open van 
05:00 uur tot 20:00 uur. Niet-essentiële winkels, 
zoals boekwinkels en kledingwinkels mogen 
open van 05.00 tot 17.00 uur. Contactberoepen 
zijn toegestaan tussen 05:00 en 17:00 uur.

Mondkapjes
Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter 
afstand te houden, wordt geadviseerd een 
mondkapje te dragen. Dit geldt bijvoorbeeld 
op drukke openbare plaatsen buiten, zoals 

winkelstraten. Maar ook op de werkvloer. Het 
advies is vanaf nu om een wegwerpmondkapje 
te dragen. Stoffen en zelfgemaakte mondkapjes 
worden afgeraden.

Vaccinaties: boostercampagne op volle vaart
Er worden nu dagelijks 12.000 prikken gezet 
op de vaccinatielocaties in Hollands Midden. 
Iedereen boven de 18 jaar kan een afspraak 
maken voor een boosterprik.

Naast het prikken op de vaste locaties rijden er ook 
mobiele vaccinatieteams door de regio. Zij prikken 
niet-mobiele thuiswonenden en rijden naar locaties 
van zorginstellingen zonder medische dienst 
om bewoners en personeel te vaccineren. Voor 
vrijdag 14 januari 2022 heeft de GGD alle ruim 100 
zorglocaties zonder medische dienst bezocht. Ook 
het boosteren van meer dan 1000 niet-mobiele 
thuiswonenden is afgerond. Om dit alles voor 
elkaar te krijgen heeft de GGD samengewerkt met 
huisartsen, brandweer en zorginstellingen.

De boosterprik kan gehaald worden vanaf  
3 maanden na de laatste vaccinatie of vanaf  
3 maanden na herstel van corona.

coronavaccinatie-afspraak.nl
Telefoon +31 (0)800 7070

Rijksoverheid | rijksoverheid.nl |   
GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |   

RIVM | coronavaccinatie.nl |   

Verzonden besluiten

Noordwijk
187162 - 11 januari 2022
Collectevergunning 22 januari 2022 Scouting 
Norvicus

Noordwijkerhout
187435 - 13 januari 2022
Ontheffing wegenverkeerswet Zeestraat 
170489 - 13 januari 2022
Ontheffing wegenverkeerswet Pilarenlaan

Overzicht collectes

• In week 3 is een collecte gepland van de Scouting 
Norvicus

• In week 4 zijn geen collectes gepland dit geldt 
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

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

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijkerhout
2022-000235 - 7 januari 2022
Schippersvaartweg 44 | het realiseren van een 
overkapping
2022-000264 - 10 januari 2022
Dr Nolenslaan 5 | het plaatsen van een oplaadpaal
2022-000273 - 10 januari 2021
Westeinde 81 | het kappen van vijf zieke bomen
2022-000355 - 11 januari 2022
Groenewege 32 | het bouwen van een uitbouw voor 
de gehele breedte aan de voorzijde
2022-000410 - 11 januari 2022
Herenweg 234 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voor- en achterzijde over de gehele breedte van 
het pand

Noordwijk
2022-000236 - 7 januari 2022
Boechorsthof 37 | het dichtmetselen van de sparing 
aan de zijgevel
2022-000261 - 7 januari 2022
Achterweg 14 | het verbouwen van de bestaande 
bedrijfsruimte
2022-000263 - 7 januari 2022
Duindamseslag 10 | het uitbreiden van de 
strandpaviljoen opstelling met twee zeecontainers
2022-000347 - 10 januari 2022
Schoolstraat 47B | het plaatsen van een dakkapel
2022-000414 - 12 januari 2022
Gooweg en Nieuwe Offemweg (tussen) | het kappen 
van 24 bomen (aanvullende vergunning)

2022-000451 - 12 januari 2022
Piet Heinstraat 56A | het plaatsen (vergunningsvrij) 
van een dakkapel op het zijvlak
2022-000496 - 13 januari 2022
Diverse locaties in Noordwijk | het kappen van 38 
bomen

De Zilk
2022-000256 - 7 januari 2022
Hafkenscheidtlaan 68 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergevel dakvlak

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.

Noordwijkerhout
2021-020958
Langevelderweg 27 Bavo terrein fase 4A | het 
bouwen van 22 appartementen (blok A Langehorst)

Meer weten?
Indien u informatie wenst over de behandeling 
van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland 
op telefoonnummer (071) 408 32 00, op werkdagen 
tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen 
via infobouwen@odwh.nl

http://coronavaccinatie-afspraak.nl
https://twitter.com/Rijksoverheid
https://www.facebook.com/Rijksoverheid
https://www.instagram.com/rijksoverheid.nl/
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

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-021762 - 10 januari 2022
Sint Jeroensweg 19 | het bouwen van een 
dakopbouw
2021-014413 - 13 januari 2022
De Ruyterstraat 8A | het verbouwen van een pand

Noordwijkerhout
2021-021077 - 11 januari 2022
Guldemond | het isoleren van het dak van 76 
woningen en het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet 
en containers op openbare gronden

De Zilk
2021-021072 - 11 januari 2022
Lijsterbesstraat 6 | het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak, vervangen van de dakkapel op het 
achterdakvlak en het wijzigen van de voorgevel

*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 27 
januari 2022.


