
Evaluatie proef verkeersluw 
centrum Noordwijkerhout
Hoe heb je in de afgelopen maanden een verkeersluw centrum Noordwijkerhout 

ervaren? Dat wil de gemeente Noordwijk graag weten van alle betrokkenen. Daarom 

evalueert de gemeente de proef ‘verkeersluw centrum Noordwijkerhout’ met een 

vragenlijst.

Invullen vragenlijst evaluatie
De gemeente nodigt inwoners, bezoekers en 
ondernemers van harte uit om de vragenlijst in te 
vullen. Dit kan tot 8 oktober 2022. De vragenlijst 
voor de evaluatie van de proef kun je vinden op 
samen.noordwijk.nl 

Schriftelijke vragenlijst
Om iedereen de kans te geven om deel te nemen 
aan de evaluatie is het naast online ook mogelijk 
om schriftelijk aan de vragenlijst deel te nemen. De 
vragenlijsten zijn beschikbaar bij de balie van het  
VVV kantoor in Noordwijkerhout.
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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

Opening Sportpark Lageweg

Op zaterdag 25 september 2022 om 13.00 uur 
opent burgemeester Wendy Verkleij het nieuwe 
Sportpark Lageweg samen met alle gebruikers: 
Voetbalvereniging SJC, Noordwijkse Hockey Club 
(NHC), Montessorischool Noordwijk, Daltonschool 
Klaverweide, ToerFietsClub (TFC) Noordwijk en het 
Sportbedrijf Noordwijk. 

Programma
Doe mee aan de voetbalwedstrijden en 
circuittrainingen op de velden. Bekijk de demonstraties 
en volg een hockeyclinic in de moderne sporthal. 
Iedereen is welkom!

Ontwerp-wijziging omgevingsvisie 
Achterweg, Herenweg en Vinkeveld-Zuid ter 
inzage

Een ontwerp-wijziging van de omgevingsvisie over het 
gebied aan de Achterweg, Herenweg en Vinkeveld-Zuid 
ligt vanaf 16 september 2022 tot en met 28 oktober 
2022 ter inzage. U kunt het document (op afspraak) 
inzien op het gemeentehuis in Noordwijk of digitaal via 
noordwijk.nl/conceptwijzigingomgevingsvisie 
De voorgestelde wijziging voegt het gebied toe aan de 
omgevingsvisie als toekomstige woningbouwlocatie. 
Inwoners en belanghebbenden kunnen tot 28 oktober 
2022 per post of e-mail (gemeente@noordwijk.nl) een 
zienswijze indienen. Omdat de wijziging moet worden 
vastgesteld door de gemeenteraad, dient u deze 
zienswijze ook aan de gemeenteraad te richten. 
Zie volledige tekst op de website:
officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-418805.html

Eigenaar voertuig Sporkehout 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. De eigenaren van de voertuigen 
kunnen vaak niet achterhaald worden. De handhavers 
zagen recentelijk zo’n voertuig op de parkeerplaats 
aan de Sporkehout te Noordwijkerhout.

http://samen.noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
https://noordwijk.nl/Mediatheek_Toptaken/Documenten/Beleid/2022/Omgevingsvisie/Concept_wijziging_Omgevingsvisie
mailto:gemeente@noordwijk.nl
http://officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-418805.html
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Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 27 september 2022
Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20.00 uur – 23.00 uur*
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst d.d. 5 juli 2022
4. Ingekomen stukken
5. Raadsvoorstel Vertegenwoordiging gemeente Noordwijk bij Gemeenschappelijke Regelingen
6. Vaststelling hamerstukken
6a. Raadsvoorstel Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ ISD Bollenstreek 2022
6b. Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan Correctie Zeewaardig Fase 3 
6c. Raadsvoorstel Verordening Bedrijveninvesteringszone Noordwijkerhout Centrum 2023
6d.	 Raadsvoorstel	Regionaal	Risicoprofiel	Veiligheidsregio	Hollands	Midden	2023-2026	\
6e. Raadsvoorstel verzoek opheffen geheimhouding documenten De Schelft
7. Bespreekstukken
8. Actuele moties
9. Sluiting
* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Nieuws van de Raad

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

Raadsvergadering bijwonen
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente 
voor	aanvang	en	direct	na	afloop	(niet	eerder)	
van de vergadering voor inwoners een busje laten 
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het 
gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout 
en De Duinpan in De Zilk. Uw aanmelding 
ontvangen we graag voor maandag 26 september 
a.s. 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via 

 @raadnoordwijk

Indien de eigenaar van het voertuig zich niet voor 4 
oktober 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving van de gemeente Noordwijk 
via telefoonnummer +31 (0)71 36 60 000 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 stallingskosten. Wanneer de eigenaar zich 
tijdens deze periode nog niet heeft gemeld zal het 
betreffende object worden vernietigd. 

Eigenaar motorvoertuigen, aanhangwagens 
en vaartuigen gezocht
De handhavers zijn op zoek naar de rechtmatige 
eigenaar van het onderstaande motorvoertuigen, 
aanhangwagens en vaartuigen. Deze motorvoertuigen, 
aanhangwagens en vaartuigen zijn al enige tijd 
opgeslagen door de gemeente Noordwijk en tot nu 
toe is het nog niet gelukt de rechtmatige eigenaar te 
achterhalen.

Motorvoertuigen

>> Eigenaar voertuig Sporkehout gezocht

Indien de eigenaar van bovenstaande 
motorvoertuigen, aanhangwagens en vaartuigen zich 
niet vóór 30 september 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 deze vernietigd worden. 
Gedurende de periode tot 30 september 2022 kan de 
eigenaar het motorvoertuig, de aanhangwagen of het 
vaartuig ophalen tegen betaling van de berging- en 
stallingskosten. 

Verwijderde objecten worden vervolgens conform 
de AWB gedurende 13 weken opgeslagen in een 
gemeentelijk depot. 

fixi.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
299583 - 12 september 2022
Ontheffing	sluitingstijd	15	oktober	BEACH
304102 - 12 september 2022
Alcoholvergunning Zorghotel de Kim 
302518 - 14 september 2022
Evenementenvergunning 24 september Burendag 
Kersappelstraat 
302452 - 14 september 2022
Objectvergunning 10 oktober De Hagen
290175 - 14 september 2022
Ligplaatsvergunning De Schie 
302752 - 14 september 2022 
Evenementenvergunning 24 september Burendag 
Dobbelmannduin 
302451 - 14 september 2022
Objectvergunning 4 oktober Kostverloren 

Noordwijkerhout
302683 - 12 september 2022
Evenementenvergunning 23 september Thuisbus 
Rederijkersplein
305553 - 15 september 2022
Melding klein evenement 24 september Burendag 
Collosseum 

De Zilk
296775 - 9 september 2022
Evenementenvergunning 22 september t/m 26 
september De Zilk Unlocked

Overzicht collectes

• In week 38 is een collecte gepland van de 
Nierstichting

• In week 39 is een collecte gepland van HandicapNL

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer - De Boender 22 in Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland ontving - namens 
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk - op 20 mei 2022 een melding 
Activiteitenbesluit milieubeheer van Gracia Holding 
B.V. De melding is ingediend voor het bouwen van 
een nieuwe bollenschuur. Het bedrijf is gelegen aan 
De Boender 22 te Noordwijk.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met  
de Omgevingsdienst West-Holland via  
+31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. 
Vermeld hierbij het zaaknummer: 2022-009552.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-011696 - 12 september 2022
Van de Mortelstraat 114 | het plaatsen van een 
warmtepomp en airco aan de achterzijde
2022-011738 - 12 september 2022
Herenweg 102 | het wijzigen van de 
buitengevelafwerking
2022-011798 - 13 september 2022
Hoofdstraat 2 | het in gebruik nemen van een standplek
2022-011861 - 15 september 2022
Gerleeweg 7A (G 4210) | het bouwen van een nieuwe 
woning en het maken van een uitweg

Noordwijkerhout
2022-011631 - 9 september 2022
St. Bavoterrein fase 5B 1-19 | het bouwen van 19 
woningen
2022-011645 - 9 september 2022

St. Bavoterrein fase 5B 20-37 | het bouwen van 18 
woningen
2022-011694 - 12 september 2022
Theresialaan 5 | het plaatsen van een overkapping 
aan de voorzijde

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
2022-009752
Maritima 1 | het verbouwen van een technische kelder 
tbv verduurzaming begane grond appartementen

mailto:info@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

2022-010265
Clusiusweg 108 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning
2022-009851
Everwijnpark 12 | het verplaatsen van de bestaande 
inrit

Noordwijkerhout
2022-009589
Erfvoort 4 | het maken van een uitrit

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

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-009145 - 12 september 2022
Kerkstraat 11 | het splitsen van een winkelpand in 
twee winkelpanden
2022-010797 - 12 september 2022
Vinkenlaan 26 | het vervangen van een berging
2022-006762 - 14 september 2022*
Vincentlaan | het kappen van 16 bomen en knotten 
van 2 vijgen (herplantplicht)
2022-010250 - 15 september 2022
Ter hoogte van Hoofdstraat 2 te Noordwijk, het 
gebruiken van de gronden t.b.v. een tijdelijke 
standplaats op de zondag, 15-09-2022
2022-011120 - 15 september 2022
Haagwinde 38 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak en een dakkapel op het achterdakvlak 
van de woning

*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 22 
september 2022.

>> Verlengingsbesluiten


