
Maak het ze niet te makkelijk
Ga je deze zomer een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert en doe goed je 

deur op slot, je ramen dicht en een lichtje aan. 

Wees alert
Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar 
onbewust hun huis bewaakt doordat ze veel thuis 
waren. Nu we deze zomer weer op pad gaan, valt die 
‘beveiliging’ plotseling weg. Ga je deze zomer een 
dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert.  
Doe alsof je thuis bent, ongeacht of je een paar uur of 
een paar weken weggaat. Laat koffiekopjes staan en 
zorg voor een bewoonde indruk. 

Tips
-  Laat een lichtje aan, doe ramen dicht en draai deuren 

op slot.
-  Gebruik door het PKVW goedgekeurd hang- en 

sluitwerk.
- Doe ook het tuinhek en de schuur op slot.

Meer informatie
Kijk op de website voor meer informatie:
maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak
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Vergunningaanvragen, 
meldingen en verzonden besluiten

Voorieder1

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

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

Inloopspreekuur Voorieder1

Heb je zorg of ondersteuning nodig of heb je 
een hulpvraag? Kom dan langs op een van de 
inloopspreekuren van Voorieder1. Het is niet nodig 
om een afspraak te maken.

Je bent zonder afspraak welkom op:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 - 

11.30 uur in het gemeentehuis van Noordwijk
• maandag, dinsdag en woensdag tussen 10.00 - 

11.30 uur. Adres: Via Antiqua 23, Noordwijkerhout

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website
voorieder1.nl/contact

Verzonden besluiten

Noordwijk
250873 - 13 juni 2022
Evenementvergunning 8 juli 2022 buurtbbq 
Katwijksestraat
236814 - 13 juni 2022
Evenementvergunning 1 juli 2022 buurtbbq Voorhof
226155 - 13 juni 2022
Evenementvergunning 10 juli 2022 de 10 van 
Noordwijk
225528 - 13 juni 2022
Evenementvergunning 16 juni t/m 25 augustus 2022 
Starbalm strandlopen
236748 - 13 juni 2022
Ontheffing strandgebruik op 16 t/m 25 juni 2022 
Beach Club O KWB
247042 - 15 juni 2022
Ligplaatsvergunning pleziervaartuig De Schie
250874 - 13 juni 2022
Ontheffing strandgebruik 25 juni 2022 Tulum Zeereep

Noordwijkerhout
236224 - 15 juni 2022
Uitstallingsvergunning VVV Havenstraat

Overzicht collectes

In week 26 is een collecte gepland van het Nationaal 
MS Fonds
In week 27 zijn geen collectes gepland, dit geldt 
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak
http://voorieder1.nl/contact
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In deze wekelijkse column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over 

zijn of haar ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Dorine Putman.

Ventileren moet je leren
Ik kom in een appartement van de 
woningstichting en in plaats van een gesprek 
over de energienota, word ik meegenomen om 
naar de kozijnen te kijken. Ik heb al eerder zwarte 
schimmel gezien, onderaan muren bijvoorbeeld, 
maar hier zijn alle houten kozijnen verschrikkelijk 
aangetast. Het lijken wel abstracte schilderijen 
met bruin, zwart en roestig wit. O jee, dacht ik, die 
mensen ventileren niet. 

Ik zag nergens van die aluminium roostertjes 
in de ramen zitten en er klonk ook geen zacht 
geluid van een ventilatortje dat ergens permanent 
de afgewerkte lucht stond af te zuigen. Die 
roostertjes doen mensen ook wel vaak dicht, als 
het stormt, en dan vergeten ze die vaak weer 
open te zetten. Dan wordt de lucht te vochtig in 
huis. Maar hier waren helemaal geen roostertjes. 
Hoe gaat dat hier met het ventileren, vroeg ik? 
Ja, dat was wel een probleem. Je kon alleen 
ventileren als je een raam open zette. En hoe 
vaak doen jullie dat, vroeg ik. We vinden het 
in de winter wel zonde van de warmte, zeiden 

ze, maar we doen het toch. Wel twee keer per 
dag een kwartiertje. Of nog wel langer want die 
schimmellucht in huis is erg naar. Met de enorme 
stijging van de gasprijs kregen ze het benauwd 
bij het idee wat dat stoken voor de buitenlucht 
wel ging betekenen. En daarom hadden ze bij 
de gemeente een gesprek aangevraagd met een 
energieadviseur. 

Ik stond hier voor een raadsel. Hoe kun je zoveel 
schimmel in huis hebben als je wel ventileert? Bij 
doorvragen bleek dat de schimmel al in het huis 
zat toen zij het huis gingen huren. In dit geval zit 
er niets anders op dan dat de houten kozijnen 
helemaal opgeknapt worden. Geen likje verf er 
overheen, want daar komt de schimmel gewoon 
weer doorheen. Op sommige plekken zaten er 
al blazen in de verf aan de buitenkant. Dan lijkt 
het misschien of het hout aan de buitenkant aan 
het rotten is, maar dat is niet zo. De dikke lakverf 
aan de buitenkant laat geen vocht door, maar de 
verf aan de binnenkant laat wel vocht door en zo 
wordt het vocht in het hout opgesloten. Het vocht 
kan geen kant op en het hout gaat rotten.

Hoe kun je nu ventileren in 
een huis zonder ventilator 
en zonder roosters? Juist in huizen van mensen 
met een kleine portemonnee zou die ventilatie 
mogelijk moeten zijn zonder de ramen wagenwijd 
open te zetten. Toch zit er niets anders op dan wel 
die ramen open te zetten. Niet zoals we vroeger 
dachten de hele nacht, maar wel zo dat de lucht in 
orde is. De gemeente geeft iedere energieadviseur 
vochtigheidsmetertjes mee om gratis uit te reiken 
aan de mensen die een energiebespaargesprek 
aan vragen. Zo kun je zelf zien wanneer de 
vochtigheid boven de 60% uit komt en wanneer er 
dus gelucht moet worden. Het is wel zo lang de 
voorraad strekt, dus vraag een gesprek aan!

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: 
Dorine Putman (18)

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-008129 - 10 juni 2022
Koningin Astrid Boulevard 104 | het tijdelijk plaatsen 
van twee party-units en een ijsbaan

2022-008153 - 11 juni 2022
Goohorstlaan 27 | het kappen van 1 boom
2022-008160 - 13 juni 2022
Vogelaardreef 18 te Noordwijk, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijdakvlak
2022-008192 - 13 juni 2022
Plein Soleil 3 | het plaatsen van een dakkapel
2022-008271 - 14 juni 2022
Albert Verweystraat 40 | het uitbreiden van een 
omgevingsvergunning om te mogen op begane grond 
te wonen
2022-008278 - 15 juni 2022
Ludolph Berkemeierstraat 28A | het vervangen van 
het platte dak door een puntdak
2022-008262 - 15 juni 2022
Vincentlaan (kavel 816) | het bouwen van een woning

Noordwijkerhout
2022-008157 - 12 juni 2022
Langevelderweg 149 | het uitbreiden van de woning
2022-008201 - 13 juni 2022
Zwaluwlaan 3 | het ombouwen van een voormalig 
tandartspraktijk naar appartement
RECTIFICATIE: 2022-008001 - 8 juni 2022*
Langevelderweg 27 | het bouwen van 52 
nieuwbouwwoningen met bergingen en tuinmuren
2022-008289 - 15 juni 2022
Gooweg 49 | het plaatsen van zonnepanelen op het dak

*gepubliceerd op 14 juni 2022 als: 
Noordwijkerhout
2021-017828 - 8 juni 2022
De Lanen - Deelplan 4 | het bouwen van 52 
nieuwbouwwoningen met bergingen en tuinmuren

De Zilk
2022-008110 - 10 juni 2022
Zilkerbinnenweg 50 | het aanbrengen van een 
dakisolatie

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.

Noordwijkerhout
2021-022506
Tulp en Zee 1 | het realiseren van een receptiegebouw

Noordwijk
2022-005518
Sole Miopark 1 | het verbouwen van de woning en 
plaatsen dakkapel zijgevel en 2 dakramen
2022-006259
Vinkenlaan 39 | het wijzigen van het gebruik van de 
bollenschuur, door de 1e verdieping voor bewoning in 
te richten
2022-006317
Pauluslaan 33 | het kappen van de zieke/dode bomen

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-005550 - 14 juni 2022
Willem-Alexanderpark 27 | het realiseren van een 
aanbouw aan de linkerzijde van het bestaande 
gebouw en het legaliseren van een aanbouw aan de 
achterzijde

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

2022-004096 - 15 juni 2022*
Nieuwe Offemweg 10 | het kappen van een boom en 
het herplanten van een boom

Noordwijkerhout
2022-005068 - 10 juni 2022

Gooweg 36 | het aanplanten van 100 laanbomen op 
landgoed Oud Leeuwenhorst

*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 30 
juni 2022.


