
Begroting 2023 in één 
oogopslag
Met de Begroting 2023 in één oogopslag biedt de gemeente inzicht in wat de gemeente 

aan geld binnenkrijgt en waaraan de gemeente het uitgeeft. Je ziet het meteen.

Met een reeks aan voorstellen wil gemeente Noordwijk 
de komende jaren voor de inwoners de lasten 
verlichten. Ook is er ruimte voor nieuw beleid, onder 
meer voor het mooie groen in de gemeente en de 
veiligheid. Ook gaat er een lang gekoesterde wens van 
de samenleving in vervulling: het afschaffen van de 
hondenbelasting. 

Meer informatie
Je vindt de Begroting in één oogopslag op 
de rechterpagina van de gemeenteberichten. 
Lees voor een toelichting verder op de website: 
noordwijk.nl/begroting
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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

Check de infographic!
Ben jij of ken jij een potentiële 
energiecoach?

De gemeente Noordwijk is op zoek naar extra 
energiecoaches. In november en december 2022 wil 
de gemeente graag 12 extra energiecoaches opleiden 
voor een speciaal project. Hierbij gaan de coaches de 
bewoners niet alleen helpen om energie te besparen, 
maar ook (als het mogelijk is) samen met de bewoner 
kleine energiebesparende maatregelen aanbrengen. 

Kennis opdoen
De aanstaande coach hoeft geen technische- of 
energieachtergrond te hebben. Je krijgt namelijk 
een gratis training waarin je de kennis leert die je 
nodig hebt. Het gesprek dat je gaat voeren gaat over 
besparingen die geen of weinig geld kosten. Het is wel 
belangrijk dat je het leuk vindt om met verschillende 
mensen om te gaan, dat je plezier hebt in het 
overdragen van kennis en dat je graag je handen uit 
de mouwen steekt. De maatregelen zijn trouwens niet 
moeilijk aan te brengen. 

Meer weten of aanmelden
Je kunt zelf aangeven hoeveel tijd je per week besteedt 
aan gesprekken. Naast een gezellig team van mede-
coaches krijg je € 10,- aan vrijwilligersvergoeding 
per gesprek. Wil je meer weten of je aanmelden 
neem dan contact op met Coco de Theije van SME 
via theije@sme.nl of +31 (0)6 28 25 56 14. SME is 
gespecialiseerd in het opleiden en begeleiden van 
energiecoaches en faciliteert de energiecoaches in de 
gemeente Noordwijk.

Energiebesparende maatregelen om 
stroomrekening te verlagen

Steeds meer huishoudens hebben te maken met 
energiearmoede. Door de stijgende energieprijzen is 
de energierekening voor een steeds groter wordende 
groep moeilijker te betalen. Het rijk stelt gemeenten 
in staat om de huishoudens die het hardst getroffen 
worden te ondersteunen met energiebesparende 
maatregelen.

Voor huur- en koopwoningen 
Gemeente Noordwijk zet extra op energiebesparende 
maatregelen om de huishoudens die kampen met 
energiearmoede te helpen hun energierekening omlaag 
te krijgen. Dit geldt voor huur en koopwoningen. 
Hiervoor werken we samen met energiecoaches. 

http://noordwijk.nl/begroting
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
mailto:theije@sme.nl
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Eigen vermogen 1-1-2023     

Eigen vermogen 31-12-2023

Verloop eigen vermogen

Vermindering dekking afschrijvingen € - 3.821.000 
Overige onttrekkingen € - 5.386.000 
Toevoegingen € 4.723.000 

€   132.253.000

€   127.769.000

Afvalstoffenheffing (éénpersoons) € 263,16 
Afvalstoffenheffing (meerpersoons) € 408,96 
Rioolheffing (eigenarenheffing) € 198,77  

Begroting 2023 in één oogopslag

Uitgaven

Inkomsten Rijk                                                                 
Het grootste deel krijgen we van het Rijk € 70.086.000

Lokale heffingen/belastingen                                                               
Inkomsten vanuit lokale heffingen en belastingen € 41.397.000  

Overige inkomsten                                                               
Huren onroerende goederen € 3.480.000 
Doeluitkeringen, zoals inkomensondersteuning € 8.525.000 
Beschikking over reserves € 9.206.000 
Overige, zoals dividend BNG Bank € 27.679.000

Totale inkomsten € 160.373.000

Bestuur en dienstverlening                                         
Bestuur € 5.241.000 
Gemeentelijke organisatie € 23.074.000 
Gemeentelijke gebouwen € 3.117.000  

Veiligheid                                                                            
Openbare orde en veiligheid € 2.590.000 
Veiligheid Regio (VRHM) € 3.177.000

Verkeer en parkeren                                                      
Parkeren € 1.669.000  
Verkeer en bereikbaarheid € 1.536.000 
Verhardingen € 4.761.000  
Overige, zoals openbare verlichting € 2.790.000   

Economie                                                                          
Economische zaken € 1.590.000  
Strand, markt en toerisme € 2.936.000  
 

Onderwijs                                                                         
Onderwijsbeleid € 2.517.000  
Onderwijshuisvesting € 3.031.000  

Sport en cultuur                                                              
Sport € 6.675.000  
Kunst en cultuur € 2.598.000  

Sociaal domein en volksgezondheid                         
Jeugd € 13.320.000  
Wmo € 16.665.000 
Bijstand € 11.163.000  
Overige, zoals volksgezondheid € 6.365.000  

Duurzaamheid en leefomgeving                                  
Milieu en groen € 9.277.000  
Afval en riolering € 10.029.000  
Overige, zoals wijkgericht werken € 1.295.000  

Wonen en ruimte                                                             
Beleid volkshuisvesting € 644.000 
Beleid ruimtelijke ontwikkeling € 2.255.000  
Overige, zoals het grondbedrijf  € 16.927.000  

Algemene dekkingsmiddelen                                                             
Algemene dekkingsmiddelen € 4.979.000  

Totale uitgaven € 160.251.000

Positief resultaat € 122.000
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*  De gemeenteraad behandelt de begroting op 8 november 2022. 
De bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.
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Hoeveel betaalt u in 2023 aan: 
De Begroting in één oogopslag geeft u een beeld van de inkomsten en uitgaven van 

de gemeente Noordwijk in 2023. Tevens geeft het inzicht in het verloop van het eigen 

vermogen van de gemeente in 2023. Ons uitgangspunt is, dat we u niet extra belasten. We 

passen alleen inflatiecorrectie toe. Nieuw beleid stellen wij daar waar mogelijk met u op. 

De inwoner als loods van het gemeentebestuur! Meer informatie: noordwijk.nl/begroting.
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Gewijzigde agenda openbare commissievergadering Noordwijk 20 oktober 2022
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42

Agenda Commissie Uitloop donderdag 20 oktober 2022 20.00 uur 
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Inventarisatie insprekers
4. Presentatie Begroting 2023 gemeente Noordwijk (Beeldvormende fase)
5. Sluiting

Nieuws van de Raad

Meer informatie
De vergadering wordt live uitgezonden 
via de website van de gemeente 
noordwijk.nl. De vergadering is te volgen 
via noordwijk.nl/gemeenteraad of 
channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, 
meningsvorming en besluitvorming. De commissie 
bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of 
meningsvormende fase. Besluitvorming vindt 
plaats in de gemeenteraadsvergadering.
Bij beeldvorming halen de leden informatie op 
en vormen zich een beeld van een onderwerp, 
bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het 
verzamelen van informatie en het vormen van een 
beeld staan centraal.
Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, 
dan bereiden de leden de besluitvorming in de 

raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. 
De fracties gaan met elkaar in debat en het 
college beantwoordt politieke vragen en legt 
verantwoording af over het voorstel dat voorligt.
De stukken zijn digitaal te raadplegen 
via het Raadsinformatiesysteem 
(noordwijk.nl/gemeenteraad). 

Eenieder heeft het recht tijdens de 
commissievergadering in te spreken. Indien u 
van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u 
verzocht zich de dag zelf voor 12.00 uur aan te 
melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen 
kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 
+31 (0)71 36 60 429, of via griffie@noordwijk.nl.

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad? 
Volg ons op Twitter via  @raadnoordwijk

Denk mee over de begroting 2023 - Kom inspreken op 20 oktober 2022

>> Vervolg Energiebesparende maatregelen

Lees meer
Hoe de regeling er precies uit gaat zien weten 
we nu nog niet. We krijgen nu al vragen over 
deze regeling. Bekijk de meest gestelde vragen 
en antwoorden over deze regeling op de website 
noordwijk.nl/energiearmoede

Inkomensgrens voor energietoeslag 
verruimd naar 130%

Algemeen
Vanaf nu kunnen inwoners die een inkomen hebben 
van maximaal 130% van het sociaalminimum de 
energietoeslag aanvragen. De energietoeslag is 
de toeslag die de regering heeft toegezegd aan 
huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens 
met een laag inkomen kunnen € 1.300,- krijgen. 
Tot 1 oktober 2022 was de inkomensgrens maximaal 
120% van het sociaal minimum. Deze is verruimd van 
120% naar 130%.

Welke huishoudens kunnen de energietoeslag 
aanvragen?
• Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande 

voorwaarden kunnen de energietoeslag aanvragen.

ISD Bollenstreek

• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk 
of Teylingen.

• Uw inkomen is maximaal 130% van het sociaal 
minimum. En dat geldt voor de maand voorafgaand 
aan uw aanvraag. (voorbeeld: u vraagt de 
energietoeslag in de maand november aan, dan 
kijken we naar uw inkomen over de maand oktober).

• U voert een zelfstandig huishouden.
• U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen 

energietoeslag ontvangen.
• Per huishouden is één keer de energietoeslag 

mogelijk.
• U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 januari 2023.

Hoogte energietoeslag 
De energietoeslag is totaal € 1.300,- per huishouden. 
De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van  
€ 200,- en 2 termijnen van € 250,-

Hoe hoog mag uw inkomen vanaf 1 oktober 2022 
maximaal zijn?

Leefsituatie Netto inkom-
sten per maand 
excl. vakantie-
toeslag
130% sociaal 
minimum

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar 
en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.943,93

Eénoudergezin tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.360,75

Alleenstaande tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.360,75

Echtpaar (pensioengerechtigd) € 2.050,54

Echtpaar (1 pensioengerechtigd 
en de ander tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde leeftijd)

€ 2.050,54

Alleenstaande ouder 
(pensioengerechtigd)

€ 1.513,71

Alleenstaande 
(pensioengerechtigd)

€ 1.513,71

Telt het vermogen mee?
Uw vermogen telt niet mee.

Energietoeslag aangevraagd en afgewezen?
Hebt u eerder de energietoeslag aangevraagd en niet 
gekregen omdat uw inkomen hoger was dan 120% 
van het sociaal minimum. Dan kunt u opnieuw de 
energietoeslag aanvragen als uw inkomen maximaal 
130% van het sociaal minimum is. 

Hebt u een aanvraag ingediend en nog geen besluit 
ontvangen?
Dan hoeft u niets te doen. Het kan zijn dat wij u 
een brief sturen met de vraag om uw inkomen over 
september 2022 toe te sturen. 

Hoe aanvragen?
Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen heeft 
de ISD een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. 
Dit formulier staat op de website van de ISD (onder 
kopje minimabeleid-energietoeslag). Hiervoor hebt 
u een DigiD nodig. Is het voor u niet mogelijk om de 
energietoeslag digitaal aan te vragen? Op de website 
vindt u ook een papieren versie. 

Maatwerkbudget
Naast de verruiming van de inkomensgrens komt 
er een maatwerkbudget. Medio oktober staat op de 
website van de ISD Bollenstreek meer informatie 
over het maatwerkbudget en hoe inwoners met een 
inkomen van meer dan 130% daarvoor in aanmerking 
kunnen komen. 

Meer informatie
Voor vragen over de energietoeslag kunt u bij de 
ISD terecht. Op de website van de ISD Bollenstreek 
vindt u ook de meest gestelde vragen en de actuele 
informatie. 

Besluit dagelijks bestuur ISD Bollenstreek

Uitvoeringsregels Energietoeslag
Het dagelijks bestuur heeft op 5 oktober 2022 de 
Uitvoeringsregels energietoeslag ISD Bollenstreek 
2022-3 vastgesteld. Vanwege de verruiming van 
de energietoeslag zijn deze uitvoeringsregels 
aangepast.

De Uitvoeringsregels eenmalige energietoeslag ISD 
Bollenstreek 2022-2 zijn gelijktijdig ingetrokken. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD 
Bollenstreek. De documenten staan op de website 
van de ISD Bollenstreek (isdbollenstreek.nl) onder 
Verordeningen en Regelingen.

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: 

http://www.noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
http://noordwijk.nl/gemeenteraad
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/energiearmoede
http://isdbollenstreek.nl
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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. 

Het is een mooie herfstdag en ik ga met de 
fiets op weg naar Noordwijk. Ik kom aan bij een 
tussenwoning uit 1988 in een straat waar ik al 
eerder geweest ben. Ik word gastvrij ontvangen 
en de oudere bewoners zijn zichtbaar blij dat er 
nu iemand naar hun energieverbruik komt kijken.

Jaarlijks verbruik
De eerste vraag die ik altijd stel is: “Wat is het 
jaarlijkse verbruik?” Gelukkig heeft de heer des 
huizes de jaarafrekening al klaarliggen. 780 m3 
gas en 4.100 kwh elektriciteit. Het gasverbruik 
is opmerkelijk laag. 1.500 zou normaal zijn en ik 
heb er geen verklaring voor. Toen ik een aantal 
maanden geleden bij precies zo’n type huis was 
100 meter verderop in de straat was het verbruik 
1.400 m3. Beide huizen zijn goed geïsoleerd. Wel 
heeft dit huis vloerverwarming maar dat kan het 
verschil naar mijns inziens niet verklaren. Hoe 
dan ook naar het gasverbruik en isolatie hoef ik 
niet te kijken.

Kacheltje in schuur
Het stroomverbruik is voor een ouder stel wel 
ontzettend hoog. 2.000 kwh zou ook heel goed 
mogelijk moeten zijn. Ik vraag altijd eerst of er 
grote verbruikers in het huis zijn en dan bedoel 
ik natuurlijk apparaten. Mevrouw vertelt me dat 
er een tweede koelkast in de schuur staat die 
‘s winters niet werkt omdat het er dan te koud 

is. Daarom wordt er in de winter regelmatig een 
elektrisch kacheltje bij gezet. Mijn oren staan te 
klapperen. Je gaat dus een ruimte verwarmen 
omdat je anders niet zou kunnen koelen. Dubbel 
stroomverbruik dus. Mijn advies is om in de 
winter die koelkast in het onverwarmde schuurtje 
gewoon uit te zetten. Koelen is dan namelijk 
helemaal niet nodig. De bewoners vonden dit 
een gouden tip waar ze zelf nog niet aan gedacht 
hadden. Ook bleek de koelkast behoorlijk oud 
te zijn en hebben de bewoners inmiddels een 
nieuw energiezuinig exemplaar gekocht. Die 
ga je bij deze stroomprijzen dus zeker snel 
terugverdienen. De eerste besparing is dus 
binnen. 

Dure lamp
Wat mij ook opvalt is dat we aan een keukentafel 
zitten in het donkere deel van het huis. Het is 
gewoon midden op de dag maar er staat een 
plafondstraler aan. Hier zit een halogeenlamp in 
van 300W! Hij blijkt gemiddeld 5 uur per dag aan te 
staan. Ik reken uit dat dit ongeveer 600 kwh per jaar 
kost. Met de huidige prijzen bijna € 500,-. Daar koop 
je een hele mooie nieuwe lamp voor. Ik raad aan 
om op zoek te gaan naar een ledlamp of anders 
gewoon een nieuwe energiezuinige lamp kopen.

Toch verklaren deze dingen nog niet helemaal 
het hoge verbruik. Ik vraag de bewoners om even 

alle lampen uit te doen 
en even naar het verbruik 
op de slimme meter te kijken. Deze geeft 240W 
aan. Dit is dus duidelijk sluipverbruik want er 
staan geen grote apparaten aan. Dit gaat dus 24 
uur per dag 365 dagen per jaar door. Op jaarbasis 
ongeveer 1.400 kwh! Dat is € 1.100,- ! Ik vraag 
even om alle stekkers bij de tv eruit te trekken 
en zie daar, het sluipverbruik zakt al met de helft 
naar 120W. Besparing € 650,- per jaar door even 
een stekkerdoos te plaatsen voor de apparatuur 
bij de TV. 

Moraal van het verhaal is dat deze mensen zeer 
eenvoudig hun elektriciteitsverbruik kunnen 
halveren zonder dat het veel moeite kost of ten 
koste gaat van comfort. Ik weet zeker dat dit bij 
heel veel mensen in Noordwijk en Nederland het 
geval is. Hoge rekeningen zijn in veel gevallen 
dus niet nodig. Goed voor het milieu en je 
portemonnee en geen goed nieuws voor Poetin.

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 (9)

Verzonden besluiten

Noordwijk
308327 - 10 oktober 2022
Evenementenvergunning 13 november Boscross 
312318 - 13 oktober 2022
Uitstallingsvergunning Djengas Hoofdstraat 
309612 - 13 oktober 2022
Standplaatsvergunning zondag Hoofdstraat 
318029 - 14 oktober 2022
Uitstallingsvergunning Gift & Print Boulevard 
Hoofdstraat 
308194 - 14 oktober 2022
Evenementenvergunning 12 november 
Sinterklaasintocht 
316216 - 14 oktober 2022
Melding klein evenement 29 oktober Boechorst 
315125 - 14 oktober 2022
Ontheffing sluitingstijd carnaval 12 november Café 
de Wels 

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

Noordwijkerhout
319875 - 10 oktober 2022
Ligplaatsvergunning Leidsevaart 
314661 - 14 oktober 2022
Evenementenvergunning 12 november 
Sinterklaasintocht 
316774 - 14 oktober 2022
Objectvergunning 26 oktober Spiegelberg 

Overzicht collectes

In week 42 en week 43 zijn er geen collectes gepland, 
zowel geen landelijke als plaatselijke collectes.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning  

Noordwijk
2022-012842 - 8 oktober 2022
Van Limburg Stirumstraat 38 | het plaatsen van gevel 
reclame
2022-012858 - 10 oktober 2022
Uitvaltij 29 | het wijzigen van de voorgevel
2022-012915 - 10 oktober 2022
Boerhaaveweg 27 | het maken van een overkapping
2022-013011 - 12 oktober 2022
Achterweg 15 | het plaatsen van 120 zonnepanelen in 
veldopstelling LEES VERDER >>

Noordwijkerhout 
2022-012794 - 8 oktober 2022
Schoolstraat 31 | het realiseren van een 
nokverhoging en dakkapel voorzijde woning
2022-012635 - 5 oktober 2022
Westeinde 94 | brandveilig gebruik pand t.b.v. 
kinderdag verblijf
2022-012955 - 11 oktober 2022
Julianaplein 5 | het uitbreiden van bestaande woning

De Zilk
2022-012774 - 7 oktober 2022
P.J. Warmerdamstraat 27 | het realiseren van een 
appartement in het achterste gedeelte van de begane 
grondverdieping

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-010799
Herenweg 45 | het wijzigen van bedrijfsbestemming 
naar woonbestemming
2022-010718
Beethovenweg 25 te Noordwijk, het kappen van een 
boom

Noordwijkerhout
2022-009760
Langevelderweg 27 | het vervangen van een hekwerk 
en de muur aan de voorzijde van de begraafplaats op 
het BAVO-terrein

http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
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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

2022-010803
‘s-Gravendamseweg 10 | het bouwen van een carport 
op erf bij gemeentelijk monument

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2021-016018 - 11 oktober 2022
Zeereep 8 | het bouwen van een aanbouw aan de 
kelderverdieping met terrasscherm

2022-003686 - 13 oktober 2022
Duindamseweg 8 | het renoveren van een 
restaurant en het wijzigen van de inrichting van het 
parkeerterrein

Noordwijkerhout
2022-011953 - 7 oktober 2022
Duinschooten 14 | het aanpassen van de inritten 
parkeerterrein camping Sollasi
2022-011998 - 13 oktober 2022*
Bernadettelaan 15 | het kappen van 2 bomen
2022-000235 - 12 oktober 2022
Schippersvaartweg 44 | het realiseren van een 
overkapping

2022-216559 - 14 oktober 2022
Bernadettelaan 13 | de bouw van een woonhuis

*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 20 
oktober 2022.


