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LEES VERDER >>

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

Dienstverlening rondom de feestdagen

De volgende gemeentelijke onderdelen en organisaties 
waarmee we samenwerken zijn rondom de feestdagen 
soms minder bereikbaar of leveren hun diensten op 
andere momenten.

Gemeentelijke locaties
Alle gemeentelijke locaties: waaronder het gemeentehuis 
Noordwijk, het gemeentekantoor Noordwijkerhout en 
locatie Heerenweg in Katwijk zijn gesloten op:
• Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag)

Klantcontactcentrum
Op bovenstaande datum zijn alle publieksbalies in 
Noordwijk en Noordwijkerhout gesloten en is het 
Klantcontactcentrum telefonisch en via sociale media 
niet bereikbaar.

Afvalinzameling: minicontainers rondom feestdagen 
Voor vervangende ophaaldagen van 
minicontainers rondom de feestdagen kijk op 
afvalkalender.meerlanden.nl of op de app van 
Meerlanden. U kunt deze downloaden via Google play 
of de app store. Op deze manier blijft u op de hoogte 
van de laatste veranderingen met betrekking tot de 
afvalinzameling. Zet pushberichten aan, zodat u nooit 
een inzameldag mist. 

Afvalinzameling: verzamelcontainers rondom 
feestdagen
Plastic- en papiercontainers worden niet geleegd op:
• Zondag 25 december 2022 (1e kerstdag)
• Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag)
• Zaterdag 31 december 2022 (zijn afgesloten of 

weggehaald)
• Zondag 1 januari 2023 (nieuwjaarsdag)

Alle containers worden weer geleegd vanaf 27 december 
2022 en 2 januari 2023. Wij verzoeken u nadrukkelijk om 
het afval mee te nemen of bij een ander milieuparkje aan 
te bieden als de containers vol zijn. Afval dat er naast 
staat kan aanleiding zijn voor vandalisme en gevaar 
opleveren. Samen houden we Noordwijk schoon, netjes 
en veilig tijdens de feestdagen.

Blipverts
De blipverts worden afgesloten op 30 december 2022 
en weer open gesteld op 5 januari 2023. Wij verzoeken 
u nadrukkelijk om er geen afval naast te plaatsten en 
het afval mee te nemen naar huis. Afval dat er naast 
staat kan een gevaar voor de veiligheid opleveren of 
aanleiding zijn voor brandstichting.

Het jaar 2022 zit er bijna op.
Een nieuw jaar vol nieuwe kansen staat voor de deur. 

Goede voornemens?
In wensbomen op diverse plekken in onze gemeente

hangen mooie vacatures voor vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligers zijn de lichtpuntjes in de levens 

van veel mensen.
Kijk eens in een van de wensbomen.

En pak er gerust een kaartje uit.

Fijne Feestdagen en op naar een 
Gelukkig Nieuwjaar met en voor elkaar.

Bekijk alle mooie
vrijwilligers vacatures op

de vacaturebank via
www.welzijnnoordwijk.nl

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Noordwijk. 

Maandag 9 januari
NH Congrescentrum Leeuwenhorst

Rotonde
Noordwijkerhout

17.00 uur tot 19.30 uur
18.00 uur - Nieuwjaarsspeech burgemeester Wendy Verkleij

Het wordt een warme, muzikale en gezellige bijeenkomst.

Wij hopen u te begroeten!
Het gemeentebestuur van Noordwijk

http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://afvalkalender.meerlanden.nl
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>> Vervolg Dienstverlening rondom de feestdagen

Milieustraten Katwijk en Noordwijkerhout
De milieustraat in Katwijk is op de volgende dagen 
gesloten:
• Dinsdag 20 december 2022 vanaf 15.00 uur
• Zondag 25 december 2022 (1e kerstdag)
• Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag)
• Zaterdag 31 december 2022
• Zondag 1 januari 2023 (nieuwjaarsdag)

De milieustraat in Noordwijkerhout is op de volgende 
dagen gesloten:
• Zondag 25 december 2022 (1e kerstdag)
• Maandag 26 december 2022 (2e kerstdag)
• Zaterdag 31 december 2022
• Zondag 1 januari 2023 (nieuwjaarsdag)

Gratis parkeren van 27 december 2022 tot en met 1 
januari 2023
In Noordwijk is parkeren van dinsdag 27 december 2022 
tot en met zaterdag 1 januari 2023 gratis. In verband 
met oud- en nieuwjaar worden alle parkeerautomaten 
tijdelijk voorzien van een beschermkap, om te zorgen 
dat de parkeermeters geen vuurwerkschade oplopen.  
Er hoeft dus niet betaald te worden. 

Wat kan ik thuis doen aan brandveiligheid?

Rookmelders voorkomen dat een beginnende brand 
groot wordt. Weet jij hoe je brand kunt voorkomen? 
Hieronder eenvoudige tips waarmee je de feestdagen 
veiliger viert.

Elektrische apparaten
Elektrische apparaten worden warm. Als er te 
veel warmte ontstaat kan de oververhitting brand 
veroorzaken. Bijvoorbeeld wanneer er stof in het 
apparaat zit of het apparaat of snoer beschadigd is.

Tips: 
• Doe in deze periode je kerstverlichting uit wanneer je 

weggaat of gaat slapen.
• Plaats (feest)verlichting niet in de buurt van licht 

ontvlambare materialen. 
• Doof kaarsen wanneer je een ruimte verlaat.

Veilig laden
Je kunt telefoons, laptops, fietsaccu’s en andere 
batterijen het beste opgeladen als je wakker bent. 
Want wanneer je slaapt werkt je neus niet en ruik je de 
beginnende brand niet.

Tips:
• Als je overdag oplaadt, merk je het tijdig op als de 

accu oververhit raakt of vlam vat. Het is daarnaast 
verstandig om de stekker meteen uit het stopcontact 
te halen als je telefoon, tablet of apparatuur is 
opgeladen. 

MELD
MISDAAD
ANONIEM
0800-7000
meldmisdaadanoniem.nl

Heb je een
vermoeden
van opslag
of handel
in illegaal
vuurwerk?

• Laad op, op een harde ondergrond. Zo kan de accu of 
batterij goed zijn warmte kwijt en verklein je de kans 
op een beginnende brand. Hetzelfde geldt ook voor 
de laders van bijvoorbeeld elektrische fietsen, een 
scootmobiel, step of hoverboard.

• Ga je langer weg? Trek dan zo veel mogelijk stekkers 
van elektrische apparaten uit het stopcontact. 
Hiermee voorkom je brand, sluipstroom en bespaar 
je energie.

Wasdroger
Een wasdroger wordt warm tijdens gebruik. Omdat 
er kleding in zit is een droger vaak ook stoffig. Stof 
en hitte is geen goede combinatie als je brand wilt 
voorkomen. 

Zet de droger alleen aan als je thuis en wakker bent.
Maak na iedere droogbeurt de filters schoon.
Als je dan ook nog een rookmelder boven de 
droger hangt, doe je het top. Je wordt dan snel 
gewaarschuwd als het toch mis gaat. 

Doe de woningcheck
Wil je meer brandrisico’s 
verminderen? Doe de woningcheck: 
brandweer.nl/onderwerpen/woningcheck/

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

Verzonden besluiten

Noordwijk
362874 - 9 december 2022
Objectvergunning 24 december 2022 Kerkstraat 
354757 - 12 december 2022
Weigering objectvergunning 28 november tot 28 
december 2022 Springtij 
354789 - 12 december 2022
Weigering objectvergunning 29 december tot 27 
januari 2023 Springtij 
360234 - 13 december 2022
Objectvergunning jaarrond Van Schie 
368253
Melding klein evenement 21 december Levende 
Kersstal Oude Zeeweg 
368484
Ontheffing sluitingstijd 25 december Beach Club O. 

Noordwijkerhout
366768 - 13 december 2022
Ontheffing parkeerschijfzone Zeestraat 
359354 - 15 december 2022
Wijziging leidinggevenden NH Hotels Leeuwenhorst 
Langelaan 
369705
Melding klein evenement 20 december 
Kerstwandeling Hafakker 

Overzicht collectes

In week 51 is er geen collecte gepland.
In week 52 is er nog geen collecte gepland.

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-015361 - 7 december 2022
Nieuwe Offemweg 10 | het kappen van 5 bomen
2022-015478 - 13 december 2022
Jacques Urlusstraat 39 | het verbouwen en 
verduurzamen van de woning
2022-015499 - 13 december 2022
Driehoeklaan 1-3 | brandveilig gebruik t.b.v. ‘s Heeren 
Loo Zorggroep

Noordwijkerhout
2022-015346 - 8 december 2022
Liduinalaan 22 | het snoeien van een boom
2022-015366 - 9 december 2022
Oude Zeeweg 57 | het plaatsen van 900 
zonnepanelen op eigen terrein
2022-015451 - 12 december 2022
Duinschooten 12 bungalow 97 | het plaatsen van een 
dakkapel

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
2022-013251
Herenweg 74 | het kappen van een boom

http://brandweer.nl/onderwerpen/woningcheck/
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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

De Zilk
2022-014950 - 14 december 2022
Sasbergen 20 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 12 
januari 2023 (onder voorbehoud).

Noordwijkerhout
2022-012348
Leidsevaart 168 | het huisvesten van arbeidsmigranten
2022-013148
Erfvoort 4 | het plaatsen van een dakopbouw
2022-013397
Gooweg 34 | het kappen van 2 bomen ten behoeve 
van de opbrengst van zonnepanelen 

De Zilk
2022-013361
locatie Haasveld | kappen van 56 bomen

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 +31 (0)71) 408 32 00, op werkdagen 
tussen 9.00 en 14.00 uur. U kunt uw vraag ook stellen 
via infobouwen@odwh.nl

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-014977 - 13 december 2022
Golfbaan 54a | het plaatsen van een dakkapel op een 
bijgebouw
2022-015035 - 14 december 2022
Bremkant 30 | het plaatsen van een voordeur gelijk 
met de voorgevel
2022-012842 - 14 december 2022
Van Limburg Stirumstraat 38 | het plaatsen van een 
gevel reclame
2022-013379 - 14 december 2022
Bronckhorststraat 33 | het plaatsen van een dakkapel 
op het voor- en achterdakvlak van de woning en 
het rondom wijzigen van de gevels waaronder het 
vervangen van een uitkragend bloemkozijn
2022-009874 - 14 december 2022
Buitengewoon Offem bouwnummer 11 t/m 78 | het 
bouwen van 67 grondgebonden woningen
2022-013416 - 14 december 2022
Golfbaan 14 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak en achterdakvlak
2022-014489 - 14 december 2022
Tapuitlaan 238 (gronden naast) | het plaatsen van de 
installatie in een losstaande berging
2022-014628 - 15 december 2022
Boerenburgerweg 1 | het wijzigen van de bestemming 
van het pand van gemengd naar wonen

Noordwijkerhout
2022-013697 - 14 december 2022
Pioen 8 | het legaliseren van een eerder aangebrachte 
lichtstraat

>>

mailto:infobouwen@odwh.nl

