
Doe mee met de  
Nationale Bijentelling
In het weekend van 23 en 24 april 2022 is weer de Nationale Bijentelling! Zet dit 

weekend alvast in je agenda en kom in actie voor de wilde bij.

Waarom bijen tellen?
De bijentelling draagt bij aan een landelijk onderzoek. 
De helft van alle bijensoorten in Nederland wordt 
bedreigd. Door bijen te tellen, komt er meer informatie 
over de bijen en kan er beter onderzoek gedaan 
worden. 

Meedoen vanuit de tuin of balkon
Doe mee op 23 april en 24 april 2022 door in de tuin of 
op het balkon een half uur bijen te tellen. 

Meer weten?
Lees meer informatie op de website van de 

Nationale Bijentelling of schrijf je direct in via: 
nationalebijentelling.nl
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Gemeentelijke locaties gesloten op  
21 april 2022

Op donderdag 21 april 2022 zijn de gemeentelijke 
locaties vanaf 12:00 uur gesloten in verband met 
activiteiten voor onze medewerkers. De locaties zijn 
op deze dag vanaf 12:00 uur ook telefonisch en via 
sociale media niet bereikbaar. We staan vrijdag 22 
april 2022 vanaf 8:30 uur weer voor u klaar.

Welke locaties zijn gesloten?
• Gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42
• Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4

Publieksbalies gesloten
De publieksbalies in het gemeentehuis in Noordwijk 
zijn op deze dag ook vanaf 12:00 uur gesloten. 

Waar kun je op 21 april 2022 wel terecht? 
• Milieustraat, locatie Katwijk noordwijk.nl/afval

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

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel

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

Bloemencorso Noordwijk - vrijdag 22 april 
en zaterdag 23 april 2022

Het Bloemencorso van de Bollenstreek heeft door de 
coronamaatregelen 2 lentes niet kunnen rijden. Dit jaar 
kan het weer! Het grootste lentefeest van Nederland 
start op 22 april 2022 in Noordwijkerhout en op 23 
april 2022 in Noordwijk. Daarnaast worden er diverse 
side events georganiseerd. 

Wij verwachten op de corsodagen vele bezoekers. 
Om het bloemencorso goed en veilig te laten 
verlopen, worden er diverse wegen afgezet. Hieronder 
vindt u meer informatie over de corsodagen en de 
verkeersmaatregelen. 

Noordwijkerhout
Straten tijdelijk afgesloten

Kindercorso
Op donderdag 21 april 2022 vanaf 17:00 uur versieren 
kinderen hun fiets op het Marktplein. Om 19:00 uur 
rijdt de bonte stoet een rondje door het centrum. 
Route: Marktplein, Havenstraat, Zeestraat, Victoriberg, 
Dorpsstraat, Havenstraat, eindpunt Marktplein. Om dit 
kindercorso veilig te laten verlopen, is het centrum op 
die dag afgesloten voor al het verkeer van 18:00 tot 
21:00 uur, behalve voor voetgangers.

Verlichte corso 22 april 2022
15:15 uur bezichtiging stilstaand bloemencorso op de 

Herenweg, De Brink en Dorpsstraat
21:00 uur opening corso bij de Witte Kerk
21:15 uur start rondgang verlicht bloemencorso door 

het centrum vanaf de Herenweg.
De Herenweg is op vrijdag 22 april 2022 afgesloten 
tussen de kruising Herenweg/Zanderij voor 
motorvoertuigen. De kruising Herenweg-Dorpsstraat-
Victoriberg-Langevelderweg is tot na het wegrijden 
van het bloemencorso (om ± 21:30 uur) afgesloten.
Inwoners kunnen via de Langevelderweg, 
Anemoonweg, Zanderij de wijk in- en uit. 
’s Avonds worden de straten op de route tijdens het 
voorbijrijden van de verlichte optocht tijdelijk afgezet 
voor autoverkeer.
De parkeergarages Victoriberg en Coremolen zijn 
tijdens het voorbijrijden van het bloemencorso niet 
bereikbaar. (ca. 21:00 - 21:45 uur). 

http://nationalebijentelling.nl
http://noordwijk.nl/afval
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Dienstverlening rondom feestdagen
De volgende gemeentelijke onderdelen en 
samenwerkingsverbanden zijn rondom de 
feestdagen minder bereikbaar of leveren hun 
diensten op andere momenten.

Gemeentelijke locaties
Het gemeentehuis in Noordwijk is gesloten op: 
• Woensdag 27 april 2022 - Koningsdag
• Donderdag 5 mei 2022 - Bevrijdingsdag
• Donderdag 26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
• Vrijdag 27 mei 2022 - brugdag
• Maandag 6 juni 2022 - 2e Pinksterdag

Publieksbalies 
De publieksbalies in het Klantcontactcentrum  
zijn deze dagen ook gesloten en niet telefonisch 
of via social media bereikbaar. Meer informatie: 
noordwijk.nl/openingstijden

Afvalinzameling: vervangende ophaaldagen
De minicontainers worden niet geleegd op 
feestdagen (wel op 5 mei 2022), er zijn vervangende 
ophaaldagen. Let op: op vervangende ophaaldagen 
kunnen de minicontainers vroeger of later worden 
geleegd. Zet uw minicontainer daarom altijd voor 
7:30 uur buiten.

Bekijk uw ophaaldagen via: 
afvalkalender.meerlanden.nl of download de app, 
zoekterm ‘Afvalkalender Meerlanden’.

Milieustraat Katwijk en Noordwijkerhout
Contactgegevens en openingstijden:
De milieustraat Katwijk is gesloten:
• Woensdag 27 april 2022 - Koningsdag
• Donderdag 5 mei 2022 - Bevrijdingsdag
• Donderdag 26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
• Maandag 6 juni 2022 - 2e Pinksterdag

De milieustraat Noordwijkerhout is gesloten:
• Donderdag 5 mei 2022 - Bevrijdingsdag
• Donderdag 26 mei 2022 - Hemelvaartsdag
• Maandag 6 juni 2022 - 2e Pinksterdag 

Op dinsdag en donderdag is de milieustraat 
in Noordwijkerhout altijd dicht. Neem voor de 
milieustraat in Katwijk en Noordwijkerhout de 
milieupas mee. In Noordwijkerhout dient u zich 
ook te kunnen legitimeren. Meer informatie: 
noordwijk.nl/afval

Openingstijden samenwerkingsverbanden 
• voorieder1.nl 
• isdbollenstreek.nl
• odwh.nl

Corsoroute
De verlichte corsowagens rijden de volgende route:
21:15 uur - vertrek kruising Herenweg-Dorpsstraat-
Victoriberg-Langevelderweg > Victoriberg > linksaf 
Kerkeland > linksaf Dorpsstraat > rechtsaf langs de 
Witte Kerk > Havenstraat > rechtsaf Koninginneweg 
> linksaf Viaductweg > Wildlaan > rechtsaf 
Maandagsewetering > eindpunt Gieterij om ca. 22:00 
uur. 

Fietsen stallen
Wij verzoeken u vriendelijk om uw fiets zoveel mogelijk 
buiten het centrum te stallen, zodat de corsobezoekers 
en de hulpdiensten er geen hinder van ondervinden. 
Tijdelijke fietsenstallingen vindt u op:
• Het Landbouwplein (vanaf 10:00 uur bewaakt)
• De Victoriberg nabij Salvatorhof (onbewaakt)
• De Brink (onbewaakt)
• Het Marktplein (onbewaakt).

Parkeren auto’s tijdens het corso
• Parkeergarage Victoriberg (tot 24:00 uur geopend)
• Parkeergarage Coremolen (tot 22:00 uur geopend)
• Ambachtsweg in de berm aan de slootzijde
• Parkeerplaatsen De Oude Schelft 

(Maandagsewetering) en De Tijdelijke Schelft 
(Schelftweg).

Parkeerverboden
Op het Marktplein geldt van donderdag 21 april 
2022 15:00 uur tot en met vrijdag 24:00 uur een 
parkeerverbod. Op 22 april 2022 kan er niet geparkeerd 
worden op De Brink.

In verband met het aanrijden en opstellen van de 
praalwagens op de Herenweg en het formeren van 
de muziekkorpsen aan het begin van de avond is 
parkeren bij de St. Jozefkerk ’s middags en ’s avonds 
niet mogelijk. 

Parkeren op de Koninginneweg (het gedeelte tussen 
de Havenstraat en Viaductweg) is op de corsovrijdag 
niet mogelijk. 

Parkeren bussen
Bussen kunnen parkeren op de Oosterduinen.  
Te bereiken via de N206 afslag Noordwijkerhout.

Noordwijk
Zaterdag 23 april 2022
Om 9:15 uur vertrekt de bloemencorso vanaf de 
Koningin Wilhelminaboulevard naar Haarlem. De 
Koningin Wilhelminaboulevard is vanaf vrijdagmiddag 
22 april 2022 tot en met zondag 24 april 2022 gesloten 
voor al het verkeer. In dat weekend staan er praalwagens 
en de mooiste file opgesteld op deze boulevard.

Arriva
De bussen rijden op de corsodagen een aangepaste 
route. Voor meer informatie zie arriva.nl

Wegslepen auto’s op de route
Auto’s die op de corsoroute staan en het doorrijden 
van de corsowagens hinderen, zullen worden 
weggesleept.

Informatie
Voor meer informatie over het bloemencorso zie 
bloemencorso-bollenstreek.nl

Vragenlijst Noordwijk  
Energieneutraal
Gemeente Noordwijk gaat in de toekomst van 
het aardgas af. We werken aan een toekomst 
waarin energie duurzaam opgewekt wordt.  
We maken een plan hoe we dat gaan doen.  
We horen graag hoe jij er tegenaan kijkt.  
Wat je aan mogelijkheden ziet. 

Vul de vragenlijst in:
noordwijk.nl/vragenlijstenergieneutraal

>>
ISD Bollenstreek

Energietoeslag aanvragen

Algemeen
De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft 
toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen € 800,- 
krijgen. De toeslag is bestemd voor het betalen van 
de energielasten. 

Welke huishoudens hebben de energietoeslag al 
automatisch gekregen?
• Huishoudens die op 31 maart 2022 een 

bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ 
of levensonderhoud Bbz hebben via de ISD 
Bollenstreek.

• Huishoudens die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 
2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben 
ontvangen.

• Huishoudens die op 31 maart 2022 via de ISD 
deelnemen aan de Collectieve aanvullende 
zorgverzekering van Zorg en Zekerheid. 

De ISD heeft niet voor alle huishoudens met de 
Individuele inkomenstoeslag en/of de collectieve 
aanvullende zorgverzekering het recht voor de 
automatische toekenning kunnen vaststellen. 
Deze huishoudens hebben hierover persoonlijk 
bericht ontvangen en kunnen de energietoeslag 
via een verkorte procedure aanvragen. De overige 
huishoudens hebben begin april 2022 de eerste 
termijn van € 200,- ontvangen. 

Welke huishoudens kunnen de energietoeslag vanaf 
nu zelf aanvragen?
Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande 
voorwaarden kunnen de energietoeslag aanvragen.
• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk 

of Teylingen.
• Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u 

geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de 
maand voorafgaand aan uw aanvraag. (voorbeeld: u 
vraagt de energietoeslag in de maand april aan, dan 
kijken we naar uw inkomen over de maand maart).

• 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 oktober 2022

Hoogte energietoeslag 
De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden. 
De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-. 

Wie komen niet in aanmerking?
• Mensen die wonen in een instelling 
• 18-20 jarigen
• Studenten 
• Dak- en thuislozen

Hoogte bijstandsnormen 120% 

Leefsituatie Netto inkomsten 
per maand excl. 
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar 
en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.777,92

Eénoudergezin tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.244,54

Alleenstaande tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.244,54

Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.872,49

Alleenstaande ouder 
(pensioengerechtigd)

€ 1.382,89

http://noordwijk.nl/openingstijden
http://afvalkalender.meerlanden.nl
http://noordwijk.nl/afval
http://voorieder1.nl
http://www.isdbollenstreek.nl
http://odwh.nl
http://arriva.nl
http://bloemencorso-bollenstreek.nl
http://noordwijk.nl/vragenlijstenergieneutraal
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Een toekomst zonder 
aardgas… Pak jij dat op? 
Een toekomst zonder aardgas. Hoe pak jij dat op? Waar zie jij 

mogelijkheden? Wat doe je zelf? Wat doet de markt? Hoe sta je tegenover 

het inzetten op warmte uit de aardbodem? De inzet van windturbines?  

De hoogste tijd om daarover met elkaar in gesprek te gaan. 

Iedereen welkom
Gemeente Noordwijk nodigt je uit voor een 
goed gesprek over de toekomst van jouw 
energievoorziening. De gemeenteraad vindt 
het belangrijk dat alle inwoners kunnen 
meepraten over het onderwerp. Dus ook jouw 
bijdrage is welkom. Juist omdat jouw huis, jouw 
wooncomfort, jouw buurt en jouw dorp effect 
ondervinden van de overstap naar duurzame 
energiebronnen. In april 2022 zijn er per dorp 
daarom dorpsgesprekken ingepland. Op een 
locatie dicht bij jou. 

Wat doen we met jouw bijdrage? 
De uitkomst van al die gesprekken mondt uit in 
een advies aan de nieuwe gemeenteraad. Het is 
een bouwsteen voor de Lokale Energie Strategie 
gemeente Noordwijk. Onze bijdrage aan het 
grote Nederlandse plan, waaraan alle 345 
gemeenten meewerken. De gemeenteraad heeft 
gevraagd om alle bijdragen goed te bewaren. 
Raadsleden moeten ze kunnen inzien. 

Save the date
Noordwijk Binnen
Dinsdag 26 april 2022, locatie Oude 
Jeroenskerk, van 19:00 tot 21:00 uur,  
inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk aan Zee
Donderdag 28 april 2022, locatie De Muze, van 
19:00 tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur.

Natuurlijk ook op Samen Noordwijk
Meepraten kan ook via samen.noordwijk.nl 
Het bekende digitale participatieplatform van 
gemeente Noordwijk, waar je 24x7, op een 
tijdstip dat het jou goed uitkomt, je bijdrage kan 
leveren, in gesprek kan gaan met dorpsgenoten 
en ideeën kunt uitwisselen.

Neem je zoon of dochter mee
Een goede overstap naar een toekomst zonder 
aardgas is niet alleen voor jou belangrijk. 
Ook voor je buren, je gezin, je vrienden en 
bekenden. Natuurlijk draait het om kosten. 
Maar ook dit. Achter de overstap gaat een hele 
belevingswereld schuil. Veel jonge mensen 
hebben angst voor de toekomst. Somberte 
alom over wat op ons afkomt. Laat zien 
dat je bereid bent om op een verantwoorde 
manier met elkaar van het aardgas af te gaan 
en met elkaar onze energievoorziening te 
verduurzamen. Of nog beter: neem ze mee. 
Je kleinkind, je zoon, je dochter…. Het is hun 
toekomst.

>>

Alleenstaande 
(pensioengerechtigd)

€ 1.382,89

Telt het vermogen mee?
Uw vermogen telt niet mee.

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. De afhandeling van een papieren 
aanvraag kan langer duren dan de digitale aanvraag. 

Hebt u moeite met uw financiën en wilt u hulp?
Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 
10:00 uur - 12:00 uur zonder afspraak terecht bij het 
Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook 
op de website isdbollenstreek.nl (onder Schulden) 
staat meer informatie over de mogelijkheden die de 
ISD Bollenstreek biedt. 

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. 

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
216794 - 13 april 2022
Objectvergunning 20 april 2022 Peterhof
193984 - 13 april 2022
Evenementenvergunning De Wels Koningsdag
197325 - 14 april 2022
Evenementenvergunning Koningskermis 22 april t/m 
1 mei 2022 Palaceplein

Overzicht collectes

• In week 17 is een collectes gepland van het 
Nationaal Fonds Kinderhulp

• In week 18 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

Noordwijk
2022-005518 - 7 april 2022
Sole Miopark 1 | het aanpassen van de villa
2022-005550 - 8 april 2022
Willem-Alexanderpark 27 | het realiseren van een 
aanbouw aan de linkerzijde van het bestaande gebouw
2022-005597 - 10 april 2022 
Willem-Alexanderpark 38 | het wijzigen van de 
raamkozijnen in de voorgevel

2022-005602 - 10 april 2022
Weteringkade 40 | het slopen van binnenmuur tussen 
de woonkamer en keuken
2022-005588 - 10 april 2022
Duinweg | het verlengen het gebruiken van een 
terrein voor bootcamp
2022-005607 - 11 april 2022
Willem-Alexanderpark 55 | het realiseren van een 
dakterras en balkon
2022-005663 - 11 april 2022
Zilvermeeuw 5 | het wijzigen van de entree aan de 
voorzijde van de woning
2022-005665 - 11 april 2022
Schoolstraat 59 | het uitbreiden en verbouwen van de 
woning
2022-005742 - 12 april 2022
Hyacinthstraat 30 | het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde

http://samen.noordwijk.nl
http://isdbollenstreek.nl
http://isdbollenstreek.nl
mailto:info@isdbollenstreek.nl
http://voorieder1.nl
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2022-005745 - 12 april 2022
Kostverloren 15 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde
2022-005746 - 12 april 2022
Groot Hoogwaak 1 | het verlengen van een tijdelijke 
vergunning voor het verbouwen en inrichten van de 
1e en 3e verdieping

Noordwijkerhout
2022-005507 - 7 april 2022
Langevelderweg 38 | het plaatsen van dakkapel aan 
de voorzijde
2022-005527 - 7 april 2022
Dorpsstraat 11 | het verbouwen van een café tot 5 
appartementen
2022-005589 - 10 april 2022
Groenewege 26 | het plaatsen van een dakkapel op 
voordakvlak, 10-04-2022

De Zilk
2022-005512 - 7 april 2022
Het Zilt (perceel A 3980) | het bouwen van 16 
woningen

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-003114
Keplerlaan 1 | het verhogen en wijzigen van het 

reeds verleende gebouw (omgevingsvergunning met 
zaaknummer 2020-026903)
2022-002197
Van Panhuysstraat 102 | het tijdelijk transformeren 
van het voormalige bowlingcentrum tot 
migrantenlogies

Noordwijkerhout
2022-002286
Leeweg 23 | het kappen van 14 bomen
2022-002854
Erfvoort Noordwijkerhout | voor het bouwen van een 
vrijstaande woning met in- en uitrit

VERZONDEN BESLUITEN

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-002339 - 11 april 2022*
Duinweg 78-8 | het kappen van een boom met 
herplantplicht
2022-004324 - 11 april 2022
Binnenkant 4 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning
2020-024656 - 11 april 2022
Boekhorsterweg 18 | het legaliseren van het huidige 
gebruik en de huidige bouwwerken voor een periode 
van 5 jaar, (gewijzigd besluit)
2021-022535 - 13 april 2022
Duinweg 12A | het verbouwen van bollenschuur tot 
woonhuis

2022-000703 - 13 april 2022
Derk Bolhuisstraat 68 | het aanbouwen aan de 
voorzijde van de woning
2022-004931 - 13 april 2022
De Keuvel 4 | het aanleggen van een afzuigsysteem

Noordwijkerhout
2022-003051 - 8 april 2022
Westeinde 68A | het uitbreiden van de woning
2022-000410 - 11 april 2022
Herenweg 234 te Noordwijkerhout, het plaatsen van 
een dakkapel in het voor- en achterdakvlak van de 
woning
2022-002190 - 12 april 2022
Dr Poelslaan 16 | het verbouwen van de woning

De Zilk
2022-005152 - 11 april 2022
Beeklaan 18 | het plaatsen van entree -en 
gevelreclame

*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 21 
april 2022.

>>

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


