
Cursus rijvaardigheid 
voor 50+ automobilisten
Op dinsdag 13 september 2022 organiseert de afdeling Veilig Verkeer Noordwijk en Teylingen 

(VVN) een rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en ouder in De Zilk. 

Theorie en praktijk
De cursus bestaat uit een rit met een rij-instructeur, 
een theoretisch gedeelte en workshops om inzicht 
te krijgen in de eigen rijvaardigheid. Ook wordt er 
vrijblijvend advies gegeven. In een ontspannen sfeer 
gaan de rij-instructeurs met de cursisten ongeveer 
een half uur rijden in hun eigen auto. Het gaat daarbij 
nadrukkelijk niet om een examen of test. Het rijbewijs 
kan niet worden ingenomen. Cursisten kunnen hun 
gehoor, gezichts- en reactievermogen testen. Ook 
wordt ingegaan op (nieuwe) verkeersregels. 

Cursusinformatie
De rijvaardigheidscursus vindt plaats op 13 september 

2022 in de Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk. De 
ochtendcursus duurt van 9.00 uur tot 12.00 uur en de 
middagcursus van 13.00 uur tot 16.00 uur. U kunt zich 
opgeven voor de ochtend- of voor de middagsessie. 
De kosten bedragen € 15,-. Deze kosten kunt u op de 
cursusdag zelf betalen.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor de rijvaardigheidscursus 
kan tot 1 september 2022 per e-mail naar 
dorisvankampen@icloud.com. Bij het aanmelden 
graag uw naam, adres, postcode, woonplaats, 
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en of u 
in de ochtend of middag wilt deelnemen aangeven. 
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Eigen bijdrage Wmo 

Vraag
Ik heb hulp via de Wmo en ik betaal per maand een 
eigen bijdrage. Betaal ik ook een eigen bijdrage als 
mijn hulp niet altijd komt of twee weken niet?

Antwoord
U betaalt per maand een eigen bijdrage van maximaal 
€ 19,- als u zorg hebt ontvangen. Het maakt hierbij 
niet uit hoeveel zorg u in die maand hebt ontvangen. 
Ook bij één uur zorg betaalt u de eigen bijdrage. 

Komt uw zorgaanbieder de hele maand niet?
Komt uw zorgaanbieder een hele maand niet, omdat 
bijvoorbeeld uw hulp niet kan en er geen vervanger is? 
En hebt u ook geen andere voorzieningen vanuit de 
Wmo? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Uw 
zorgaanbieder moet dat wel aan de ISD doorgeven, 
zodat de ISD dit aan het CAK kan doorgeven. 

Wenst u zelf geen zorg vanwege vakantie?
Dan blijft u wel uw eigen bijdrage van maximaal € 19,- 
per maand betalen.

Uw hulp ziek of met vakantie?
Als uw vaste hulp door vakantie of ziekte niet 
kan komen, dan betekent het niet dat u geen hulp 
krijgt. Uw zorgaanbieder bespreekt met u wat 
de mogelijkheden zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn: 
tijdelijk een andere hulp, tijdelijk geen/minder hulp 
of hulp op een ander tijdstip. Ook in de zorg is er een 
personeelstekort en is het niet altijd mogelijk dat u 
hulp krijgt op de dag/het tijdstip van uw voorkeur/

Hoogte eigen bijdrage 2022
De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand. Hebt 
u meer Wmo voorzieningen dat betaalt u totaal niet 
meer dan € 19,- per maand. 

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoons-
huishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-
leeftijd heeft bereikt, hoeven geen eigen bijdrage te 
betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. 
Dit geldt ongeacht de hoogte van uw inkomen en/of 
vermogen. 

Vragen en meer informatie eigen bijdrage Wmo
Voor vragen over de Wmo en de eigen bijdrage kunt u 
terecht bij de ISD Bollenstreek. 

Vragen over uw hulp of niet tevreden?
Dan kunt u hiervoor eerst bij uw zorgaanbieder 
terecht. Komt u er niet uit of bent u niet tevreden? 
Dan kunt u met de ISD Bollenstreek contact 
opnemen. 

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:  

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

ISD Bollenstreek

mailto:dorisvankampen@icloud.com
http://isdbollenstreek.nl
mailto:info@isdbollenstreek.nl
http://voorieder1.nl
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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
273048 - 18 juli 2022
Ontheffing Wegenverkeerswet gemeente Noordwijk 
274572 - 19 juli 2022
Ontheffing strandgebruik 9 september 2022 De 
Zeemeeuw Spev
259321 - 20 juli 2022
Ontheffing Wegenverkeerswet Nieuwe Zeeweg 
271664 - 20 juli 2022
Incidentele ontheffing sluitingstijd 27 augustus op 28 
augustus 202 Beach Club O
265723 - 25 juli 2022
Evenementvergunning 27 augustus 2022 Festival De 
Liefde Lindenplein
153217 - 23 juli 2022
Alcoholvergunning Steam Koningin Wilhelmina 
Boulevard
3133 - 26 juli 2022
Alcoholvergunning Vomar Bomstraat 
237177 - 1 augustus 2022
Evenementvergunning 13 /t/m 15 augustus 2022 
Flower parade

Noordwijkerhout
243457 - 18 juli 2022
Evenementvergunning 3 augustus 2022 centrum 
NWH Kidsdag
11119 - 25 juli 2022
Alcoholvergunning Wijziging leidinggevende Gall & 
Gall Zeestraat

De Zilk
274568 - 20 juli 2022
Objectvergunning 19 augustus 2022 Sportlaan
269953 - 21 juli 2022
Loterijvergunning 28 oktober 2022 Heilig 
Hartparochie

Overzicht collectes

In week 32 en week 33 zijn geen collectes gepland 
dit geldt zowel voor de landelijke als de plaatselijke 
collectes

Beschikking maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit milieubeheer - Koningin 
Wilhelmina Boulevard 20-31 in Noordwijk 

De Omgevingsdienst West-Holland verleent - namens 
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk - maatwerkvoorschriften aan Hotels 
van Oranje B.V. Het bedrijf is gelegen op de locatie 
Koningin Wilhelmina Boulevard 20-31 in Noordwijk.

Het verzoek om maatwerkvoorschriften gaat over het 
lozen van zout grondwater op het vuilwaterriool. Het 

gaat om het eenmalig en periodiek lozen van water 
bij de aanleg en het onderhoud van de grondwater 
bronnen. Hierbij wordt chloride-houdend grondwater 
geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool.
 
Maatwerkvoorschriften zijn regels die op maat worden 
gemaakt. Maatwerk is mogelijk op basis van artikel 
2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
 
Bent u het niet eens met onze beschikking? 
Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt 
u bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Noordwijk. Dat doet u 
met een brief, ook wel een bezwaarschrift genoemd. 
Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat 
deze beschikking bekend is gemaakt. 
 
U schrijft in uw brief: 
• uw naam en adres 
• de datum waarop u de brief stuurt 
• het zaaknummer 
• waar u het niet mee eens bent en waarom 
• uw handtekening 
 
U stuurt uw brief op één van de volgende manieren: 
• per e-mail: bezwaarschrift@odwh.nl of 
• per post:  

Omgevingsdienst West-Holland  
Postbus 159  
2300 AD Leiden 

 
U kunt uw brief niet sturen naar e-mailadressen van 
medewerkers. Uw brief wordt dan niet in behandeling 
genomen. 
 
Heeft u bezwaar gemaakt? En is er spoed? 
Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan 
bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze 
beslissing geldt dan totdat er naar uw bezwaarschrift 
is gekeken. 
 
U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: 
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag 
Sector bestuursrecht 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 
 
U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. 
Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Hiervoor heeft 
u wel een elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u 
meer informatie. 
 
Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om 
voorlopige voorziening te sturen naar: 
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk 
Per adres Omgevingsdienst West-Holland 
Postbus 159 
2300 AD Leiden 
 
Heeft u nog vragen? 
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit 
kan via +31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. Noem 
hierbij het zaaknummer: 2022-007017.

Bestemmingsplan ‘Correctie Gerleeweg 9, 
Noordwijk’ ongewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 21 juni 2022 het 
bestemmingsplan ‘Correctie Gerleeweg 9, Noordwijk’ 
met plancode NL.IMRO.0575.BPGerleeweg9Corr1-
VA01 ongewijzigd vastgesteld.

Genoemde stukken liggen vanaf 3 augustus 
t/m 14 september 2022 ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen vanaf 4 augustus t/m 

Bestemmingsplan ‘Langevelderlaan 6 en 
6a, Noordwijk’ gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 21 juni het 
bestemmingsplan ‘Langevelderlaan 6 en 6a, 
Noordwijk’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPLGLangevelderln6-VA01 gewijzigd vastgesteld.

Genoemde stukken liggen vanaf 3 augustus t/m 
14 september 2022 ter inzage. Belanghebbenden 
kunnen vanaf 28 juli t/m 7 september 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. 

Het bestemmingsplan ‘Langevelderlaan 6 en 6a, 
Noordwijk’ biedt het juridisch en planologisch 
kader voor het na bedrijfsbeëindiging omzetten 
van twee agrarische bedrijfswoningen naar 
twee burgerwoningen. De bestaande B&B 
blijft gehandhaafd en het als caravanopslag 
gebruikte achterliggende kassencomplex zal 
worden gesloopt. In overleg met de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) zullen de 
planologisch als ‘Agrarisch - Bollenteelt - Bollenzone 
1’ bestemde gronden tussen de beide woningen 
worden omgezet naar een woonbestemming.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-009491 - 14 juli 2022
Vincentlaan (kavel 37) | het bouwen van een woning
2022-009504 - 14 juli 2022
Gooweg 33 | het aanbouwen van een toiletgroep in 
het koetshuis van buitenplaats Calorama
2022-009507 - 14 juli 2022
Parallel Boulevard 206 | het renoveren van de 
voorgevel
2022-009592 - 17 juli 2022
Dr. Hadriaan van Neslaan 86 | het maken van een 
dakopbouw aan de achterzijde
2022-009610 - 15 juli 2022
Keplerlaan 1 | het veranderen van een vergund 
bouwwerk
2022-009657 - 19 juli 2022
Binnenweg 50 | het wijzigen en isoleren van de gevels 
en het realiseren van een uitbouw op de 1e etage
2022-009704 - 19 juli 2022
Lageweg 4 | het tijdelijke huisvesten van een 
Buitenschoolse opvang
2022-009707 - 19 juli 2022

14 september 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. 

Het bestemmingsplan ‘Correctie Gerleeweg 9, 
Noordwijk’ biedt het juridisch en planologisch kader 
voor een correctie op het in 2021 vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Gerleeweg 9, Noordwijk’ dat 
de bouw van een GOM-woning mogelijk maakt. 
De correctie betreft een verschuiving van het 
vastgestelde bouwvlak en wel zodanig dat de 
voorgevelrooilijn overeenkomt met de naastgelegen 
woningen. Dit naar aanleiding van de wens van zowel 
de gemeente als de initiatiefnemer. Tevens zal de 
vóór de voorgevelrooilijn gelegen woonbestemming 
omgezet worden in de bestemming ‘Tuin’.

mailto:bezwaarschrift@odwh.nl
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
mailto:info@odwh.nl
http://officielebekendmakingen.nl
http://officielebekendmakingen.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

bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde 
aanvraag is verlengd.

Noordwijk
N2022-007554
Houtkrocht 3 en 5 | het uitbreiden van twee woningen
2022-005111
Driehoeklaan 1 | het intern verbouwen 
2022-007856
Liduinalaan 9 | het kappen van een boom
2022-006762
Vincentlaan | het kappen van 16 bomen en knotten 
van 2 wilgen
2022-007851
Boechorsthof 18 | het plaatsen van 2 dakkapellen 
een aan de voor-en een aan de achterzijde
2022-008395
Koningin Astrid Boulevard 104 | het tijdelijk 
plaatsen van twee party-units en een ijsbaan 
(Winterwonderland) 
2022-007770
Oude Zeeweg 10 | het kappen van bomen

Noordwijkerhout
2022-008289
Gooweg 49 | het plaatsen van zonnepanelen op het dak 

De Zilk
2022-006500
Het Zilt (perceel A 3980 ) | het bouwen van 18 
appartementen en een supermarkt (blok 17)

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-007664 - 20 juli 2022
Van Panhuysstraat 35 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak
2022-008323 - 21 juli 2022
Schoolstraat 59 | het verbouwen van een woning
2022-008405 - 21 juli 2022
Freesialaan 8 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak
2022-007625 - 20 juli 2022
Nico Steenvoordenstraat 27 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak van de woning 
2022-007212 - 20 juli 2022
Van Hardenbroekweg 9 | het aanleggen van een 
rookkanaal i.v.m. installatie pellet kachel 
2021-022506 - 21 juli 2022
Tulp en Zee 1 | het realiseren van een receptiegebouw 
2022-007554 - 26 juli 2022*
Houtkrocht 3 en 5 | het uitbreiden van twee woningen
2022-006426 - 26 juli 2022*

Kerkstraat 8 | het kappen van een boom
2022-008375 - 26 juli 2022
Pauluslaan 57 | het wijzigen van de vergunde woning, 
waarbij o.a. luifels worden toegevoegd
2022-009507 - 26 juli 2022
Parallel Boulevard 206 | het renoveren van de 
voorgevel
2022-007855 - 26 juli 2022
Pauluslaan (kavel 214) (Bernadettelaan 14) | het 
bouwen van een woning en realiseren van een in- en 
uitrit
2022-008388 - 27 juli 2022
Julianastraat 50A | het bouwen van een nieuwe 
woning
2022-007427 - 28 juli 2022
Hoogwakersbosstraat 29 | het realiseren van een 
dakopbouw op voor- en achterdakvlak
2022-007851 - 28 juli 2022
Boechorsthof 18 | het plaatsen 2 dakkapellen een 
aan de voor- en een aan de achterzijde

Noordwijkerhout
2022-007832 - 15 juli 2022
Bernadettelaan 47 (kavel 811) | het bouwen van een 
woning
2022-008338 - 20 juli 2022
Egelantier 7 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde
2022-008854 - 21 juli 2022
Hortus 22 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 
2022-008876 - 26 juli 2022
Victoriberg 26 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde van de woning
2022-008201 - 28 juli 2022
Zwaluwlaan 3 | het ombouwen van een voormalig 
tandartspraktijk naar een appartement
2022-007909 - 28 juli 2022
Langevelderweg 27 Appartementencomplex 
Bosrandzone (fase 5b) | het bouwen van een 
appartementencomplex met 7 appartementen en een 
parkeergarage (onderdeel fase 5B)

De Zilk
2022-006294 - 15 juli 2022
Zilkerduinweg 364 | het plaatsen van een dakkapel en 
dakopbouw op het achterdakvlak

*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 11 
augustus 2022.

Sectie M, perceelnummer 4016, het tijdelijk 
huisvesten van een BSO kinderopvang
2022-009752 - 20 juli 2022
Maritima 1 en 2 | het verbouwen van een technische kelder 
tbv verduurzaming van begane grond appartementen 
2022-009851 - 21 juli 2022
Everwijnpark 12 | het verplaatsen van de bestaande 
inrit 
2022-009874 - 22 juli 2022
Offem Zuid perceel H11 | het bouwen van 67 
grondgebonden woningen 

Noordwijkerhout
2022-009576 - 15 juli 2022
Delfweg (perceel B 5202) | het bestaande 
bedrijfspand uitbreiden met 3 nieuwe bedrijfsunits
2022-009587 - 15 juli 2022
Maandagsewetering 160 | het aanleggen van een 
inrit -uitweg
2022-009589 - 16 juli 2022
Erfvoort 2 Sectie E 4670 | het maken van een uitrit
2022-009636 - 18 juli 2022
Tespellaan 53 | het realiseren van een aanbouw
2022-009662 - 19 juli 2022
Van der Weijdenlaan 13 | het wijzigen van de 
voorgevel en dakkapel
2022-009760 - 20 juli 2022
Langevelderweg 27 | het vervangen van het hekwerk 
en de muur aan de voorzijde van de begraafplaats op 
het BAVO-terrein
2022-009708 - 19 juli 2022
Kerkstraat 16A | het plaatsen van een dakopbouw op 
het achterdakvlak
2022-009743 - 20 juli 2022
Langevelderweg 27 | het kappen van 5 bomen
2022-009806 - 21 juli 2022
Schippersvaartweg 44 | het verbouwen en 
herinrichten van de bedrijfsruimte t.b.v. 
functiewijziging naar migrantenhuisvesting 
2022-009999 - 26 juli 2022
Heggerank 16 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning
2022-010022 - 26 juli 2022
Langevelderweg 149 | het aanbouwen tussen de 
berging en de voorgevel
2022-010036 - 17 juli 2022
Duinweg 42 | het bouwen van een woning

De Zilk
2022-010006 - 26 juli 2022
Beeklaan 14 | het moderniseren van de antenne-
installatie ter verbetering van de dekking en de 
capaciteit

Verlengingsbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders maakt 


