
Maak een afspraak met 
een energiecoach
De vrijwillige energiecoaches van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk staan klaar 

om kosteloos met je mee te denken over hoe je het energieverbruik in je woning kunt 

verminderen.

Energieverbruik verminderen
Het energieverbruik kan flink naar beneden door 
bijvoorbeeld technische maatregelen te nemen, door 
zelf kleine energiebesparende maatregelen aan te 
brengen of gewoon door dingen net even anders te 
doen. 

Maak een afspraak
De energiecoach komt vrijblijvend bij je langs om 

samen te kijken wat er mogelijk is. Je houdt zelf de 
regie en je kunt na het bezoek van de coach zelf
aan de slag met de gekozen acties. Maak een afspraak 
en ontvang (tijdelijk) een hygrometer. De hygrometer 
meet de luchtvochtigheid in een ruimte en is op 
bovenstaande foto te zien.

Maak een afspraak op het moment dat het je uitkomt 
via: bespaarafspraak.nl/noordwijk
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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 onze 
inloopspreekuren. Het is niet nodig om een afspraak te 
maken. 

Je bent zonder afspraak welkom op:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen 10:30 - 

11:30 uur in het gemeentehuis van Noordwijk
• maandag, dinsdag en woensdag tussen 10:30 - 11:30 

uur. Adres: Antiqua 23, Noordwijkerhout

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

Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk 
op 24 februari 2022

Op donderdag 24 februari 2022 om 9:30 uur vergadert 
de Erfgoedcommissie Noordwijk Digitaal.

De concept agenda van deze openbare digitale 
vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen adviezenlijst vorige vergadering
3. Insprekers
4. Achter Voorstraat 55 Noordwijk
5. Kerkstraat 3 - 5 Noordwijk
6. Jaarverslag
7. Wat verder ter tafel komt
8. Sluiting en volgende vergadering 

Ter inzage
• Digitaal zijn de agenda en de adviezenlijst te 

raadplegen onder het nieuws op noordwijk.nl
• De concept agenda en adviezenlijst liggen ook (op 

afspraak) ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk 
(Voorstraat 42).

Bijwonen en inspreken
Wilt u inspreken over een onderwerp op de 
agenda? Stuurt u dan uiterlijk woensdag 23 
februari 2022 voor 18:00 uur een e-mail naar 
erfgoedcommissie@noordwijk.nl. Wanneer u wilt 
inspreken vragen wij u het onderwerp en/of eventuele 
agendapunt in uw e-mail te noemen. Vanwege de 
coronamaatregelen is de vergadering digitaal.

http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
http://voorieder1.nl/contact
http://noordwijk.nl
mailto:erfgoedcommissie@noordwijk.nl
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WOZ-beschikking en aanslagen 
gemeentelijke belastingen

Stijging onroerende-zaakbelastingen en 
roerende-zaakbelastingen
Zoals elk jaar valt er eind van deze maand een biljet 
op uw deurmat met daarop een WOZ-beschikking en 
aanslagen gemeentelijke belastingen. Als daarop een 
aanslag onroerende-zaakbelastingen of roerende-
zaakbelastingen staat, dan ontvangt u bij het biljet een 
brief met uitleg over de stijging van deze belastingen. 

In de brief wordt uitgelegd dat de stijging van de 
WOZ-waarde niet leidt tot een hogere opbrengst 
onroerende-zaakbelastingen voor de gemeente. Verder 
wordt uitgelegd dat u over 2022 geen bedrag voor 
precariobelasting meer betaalt aan het energiebedrijf 
en het waterbedrijf, maar wel meer onroerende-
zaakbelastingen of roerende-zaakbelastingen aan de 
gemeente. Hieronder ziet u wat de financiële gevolgen 
zijn voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde 
en een winkel met een gemiddelde WOZ-waarde. 

Betaaltermijn gemeentelijke belastingen opgeschort 
naar 30 november 2022 voor eigenaren en gebruikers 
van niet-woningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten dat eigenaren en gebruikers van niet-
woningen, zoals winkelpanden en horecapanden, 
tot 30 november 2022 de tijd hebben om hun 
aanslag gemeentelijke belastingen te betalen. Dit 
om de ondernemers te steunen, die het financieel 
moeilijk hebben door de coronamaatregelen van de 
rijksoverheid.

Beleidsregel ruimtelijke voorwaarden 
logiesgewijze huisvesting tijdelijke 
arbeidsmigranten Duin- en Bollenstreek 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken 
bekend dat zij hebben besloten tot het vaststellen van 
de ‘Beleidsregel ruimtelijke voorwaarden logiesgewijze 
huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek’ (hierna ‘de beleidsregel’). 

Toelichting
Deze beleidsregel is een gedeeltelijke uitwerking 
van het convenant huisvesting arbeidsmigranten 
Holland-Rijnland. Dit convenant is door alle Holland-
Rijnlandgemeenten op 27 juni 2014 ondertekend. 

Reikwijdte
De beleidsregel is bedoeld voor meerderjarige 
arbeidsmigranten die hier voor een korte (aantal 
maanden) dan wel een langere periode (aantal jaren) 
werkzaam zijn. Deze arbeidsmigranten hebben 
niet de bedoeling om zich hier te vestigen en horen 
daarom niet te worden gehuisvest in woningen, maar 
in logiesgebouwen. De druk op de woningmarkt in 
de Duin- en Bollenstreek is al groot en het is niet de 
bedoeling dat door de huisvesting van deze groep de 
druk hierop nog verder wordt verhoogd. Bovendien is in 
de regionale richtlijnen ook vastgesteld dat huisvesting 
voor wisselende bewoners in logiesgewijze huisvesting 

thuishoort, zodat daarmee voor andere inwoners 
duidelijk is dat er geen woningverdringing plaatsvindt.

Ter inzage 
De ‘beleidsregel’ treedt in werking op de dag na 
bekendmaking. De ‘beleidsregel’ ligt vanaf heden voor 
een ieder (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis 
van Noordwijk aan de Voorstraat 42 in Noordwijk. 
Op grond van artikel 8.3, lid 1a van de Algemene wet 
bestuursrecht kan geen beroep worden ingesteld 
tegen een besluit, inhoudende een beleidsregel. U kunt 
om die reden dan ook geen bezwaar indienen. 

Energietoeslag voor lage inkomens

Vraag 
Is er al meer bekend over de energietoeslag voor 
mensen met een laag inkomen? 

Antwoord
Het Kabinet heeft eind 2021 aangekondigd dat 
mensen met een laag inkomen een eenmalige 
tegemoetkoming voor de hoge energiekosten kunnen 
krijgen van € 200,-.

ISD Bollenstreek

We verwachten dat begin maart 2022 bekend is 
wat de voorwaarden zijn en wie voor de regeling in 
aanmerking komen.

Informatie meer bekend
Zodra meer informatie bekend is over deze regeling, 
leest u dat op de gemeentepagina van de lokale 
kranten en op de website en socials (Facebook/
Twitter) van de ISD Bollenstreek. 

Aanvraag indienen of automatisch 
De ISD maakt dan ook bekend wanneer u 
automatisch in aanmerking en wanneer de ISD het 
bedrag uitbetaalt of wanneer een aanvraag nodig is 
en hoe u een aanvraag kunt indienen.

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: 

http://isdbollenstreek.nl
mailto:info@isdbollenstreek.nl
http://voorieder1.nl
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In deze column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over zijn of haar 

ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Henk Immerzeel.

Een nieuw, goed geïsoleerd huis maar toch hoog 
energiegebruik!!
Een jong echtpaar met 3 kinderen: 13, 10 en 
6 jaar. Zij zijn in 2019 verhuisd vanuit een 
nieuwbouw woning (aardgasvrij) in een grote stad 
naar een in 2019 totaal opgebouwd huis binnen 
de muren van een monumentaal pand (bouwjaar 
1924) in Noordwijk. ‘Aardgasvrij-zijn’ is niet 
gemakkelijk in deze woning. 
Hun belangrijkste vraag is: hoe kunnen wij ons 
gebruik van gas en elektriciteit verlagen? Een 
jaarafrekening gas en elektriciteit van bijna 
€ 6.000,-,

Het huis is in 2019 verbouwd: muurisolatie, 
dakisolatie, vloerisolatie en plaatsen van HR ++ 
glas hebben plaatsgevonden. Zonnepanelen niet 
toegestaan i.v.m. het monumentale karakter van 
de buitenzijde van de woning. Kenmerken van de 
woning: grote tussenwoning, woonoppervlakte 
250 m2, verdeeld over 3 etages. Koken op inductie, 
in keuken o.a. een Quooker, in het gehele huis 
vloerverwarming. De gemiddelde hoogte van de 
ruimtes is 3,25 m. Het verbruik van gas over 13 
maanden (24 juli 2020 - 11 aug 2021): 4842 m3, 
gebruik elektriciteit: N 4039kWh, D 4003 kWh. 
Het verbruik van beide energievormen bedraagt 

het dubbele van gelijkwaardige woningen, bij een 
recent goed geïsoleerde en dus ‘duurzame’ woning. 

Vraag van de bewoners: kunt u mij vertellen hoe 
dit kan?
De installateur van de verwarming adviseerde 
een watertemperatuur van de vloerverwarming 
van 21º C (!?), gedurende 24 uur per dag, in het 
gehele huis: dus ook de hal, de slaapkamers. De 
verwarming stond dus in het gehele huis op deze 
watertemperatuur, kamertemperatuur 23º C. De 
bewoners zijn in februari 2021 reeds teruggegaan 
naar een watertemperatuur van 17º C, waarbij in 
alle ruimtes nog steeds een kamertemperatuur 
van 21º C wordt bereikt. Advies: vloerverwarming 
nog lager zetten, en hal en slaapkamers minder 
sterk verwarmen. Verder heeft de heer des huizes 
de gewoonte elke morgen enkele broodjes af te 
bakken in de oven. Er kunnen nog veel lampen 
vervangen worden door energiezuinige lampen.

Bij de ‘rondgang door het gehele huis’ blijkt een 
besparing van ruim € 800,- per jaar mogelijk. Dit 
door o.a.: de verwarming in het gehele huis beter 
in te stellen, gordijnen (reeds ‘liggend’ aanwezig 
in de woning) op te hangen en te sluiten, lampen 
in het huis te vervangen door energiezuinige 

lampen, korter douchen bij een ‘regendouche’ of 
vervangen, kritischer om te gaan met het gebruik 
van bijv. de oven, deuren tussen de verschillende 
vertrekken vaker sluiten, etc. Het echtpaar is 
heel verrast over de geconstateerde feiten en 
veel wijzer geworden m.b.t. hun eigen rol in het 
energiegebruik.

Conclusie: alleen aanpassingen van de 
woning zijn niet de oplossing van verlaging 
in energiegebruik, het energiegebruik in het 
dagelijkse leven binnen de woning draagt ook een 
belangrijk steentje bij. Maar: een nieuwe woning 
binnen de buitenmuren van een monumentaal 
pand blijft zijn beperkingen houden. Hierdoor 
zullen de besparingen enigszins beperkt blijven.

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: 
Henk Immerzeel

Verzonden besluiten

Noordwijk
190471 - 14 februari 2022
Ontheffing strandgebruik St(r)andplaats Nederzandt
195003 - 18 februari 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Suus De Grent
194938 - 18 februari 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd ‘t Zeepaardje, De 
Grent
194678 - 18 februari 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Café Rosser
194904 - 18 februari 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Legends
194668 - 18 februari 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Het Koffiehuis
194939 - 18 februari 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Open Doors
192704 - 18 februari 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Snackbar A&P
192705 - 18 februari 2022
Objectvergunning 10 maart 2022 Strandplevier

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

193267 - 18 februari 2022
Objectvergunning 12 april 2022 Adriaan 
Dorsmanstraat
194277 - 18 februari 2022
Collectevergunning 20-26 maart 2022 
ReumaNederland
194937 - 18 februari 2022
Objectvergunning 18 maart 2022 Achterzeeweg NWK
191965 -18 februari 2022
Loterijvergunning 2 april 2022 Dirk Kuyt Foundation

Noordwijkerhout
194279 - 18 februari 2022
Objectvergunning 15 en 16 maart Hortus 18 februari 
2022

Overzicht collectes
In week 9 en 10 zijn geen collectes gepland dit geldt 
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-002725 - 10 februari 2022
Zwarteweg 20 | het wijzigen van de functie 
dienstwoning naar kantoor
2022-002753 - 11 februari 2022
Piet Heinstraat 25 | het optrekken van de achtergevel 

van de 1e verdieping
2022-002839 - 14 februari 2022
Clusiusweg 2 | het renoveren van de standleidingen
2022-002885 - 15 februari 2022
Hoofdstraat 129 | het plaatsen van een wandbord 
boven het raam van het VVV met formaat 1850mm x 
300mm x 6mm
2022-002922 - 15 februari 2022
Kostverloren 11 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde,
2022-2923 15 - 15 februari 2022
De Scheysloot 81 | het plaatsen van een reclame op 
de machine

Noordwijkerhout
2022-002795 - 13 februari 2022
‘s-Gravendamseweg 8 | het bouwen van een 
bedrijfspand
2022-002853 - 14 februari 2022
Havenstraat 7 | het realiseren van een uitbouw
2022-002854 - 14 februari 2022
Zeestraat 85 | Het bouwen van een vrijstaande 
woning met in- en uitrit

De Zilk
2022-002838 - 13 februari 2022
Zilkerduinweg 338 | het uitbreiden van de bedrijfshal

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.

http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
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Corona- &  
vaccinatie-informatie
In deze rubriek brengen we actuele zaken en informatie rondom corona en 

vaccinatie onder de aandacht.

Prikken zonder afspraak
Vanaf 4 maart 2022 kun je elke vrijdag van  
11:00 - 15:00 uur terecht voor een vaccinatie 
zonder afspraak in de Bibliotheek van Noordwijk. 
De GGD prikt met een mRNA vaccin (van 
BioNTech/Pfizer en Moderna).

De 1e , 2e en booster
De Bibliotheek Noordwijk is te vinden op 
de Akkerwinde 1a. Ben je 18+, dan kun je er 
terecht voor je eerste, tweede of boosterprik. 
Jongeren van 12 tot 18 jaar voor de eerste 
of tweede prik. Als je jonger bent dan 16 jaar, 

moet je toestemming van je ouders hebben om 
gevaccineerd te worden. Neem je ID-bewijs en een 
mondkapje mee. 

Meer info
Meer info vind je op de pagina van de 
Rijksoverheid rijksoverheid.nl/onderwerpen/ 
coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/ 
kinderen-en-jongeren 
Maak je liever een afspraak voor je booster?  
Doe dat via 
coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/ 
online-een-afspraak-maken of bel +31 (0)800 7070.

Rijksoverheid | rijksoverheid.nl |   
GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |   

RIVM | coronavaccinatie.nl |   

Ontwerpbesluiten ter inzage

Ontwerp-vergunningsbesluit ex artikel 2.1 lid 1 onder 
a, artikel 2.1 lid 1 onder c en artikel 2.1, lid 1 onder e 
Wabo met ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
Wet natuurbescherming (Wnb). Door het aanhaken 
van de Wnb is er sprake van een uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure.

Noordwijk
2020-011149
Boerhaaveweg 27 | Uitbreiden van de wellness-ruimte 
en aanleggen van een zwembad (in de kelder)

Het ontwerpbesluit en de verklaring van geen 
bedenkingen met bijbehorende stukken liggen ter 
inzage met ingang van woensdag 23 februari 2022 
voor een periode van zes weken. Gedurende de 
inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling 
een zienswijze op de voorgenomen besluiten 
indienen. (Artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb).
U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis; wij raden u aan voorafgaand 
aan uw bezoek contact op te nemen ivm Corona.

U kunt een zienswijze indienen via 
infobouwen@odwh.nl. Of u stuurt een brief aan: 
Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. het college van 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 159, 2300 
AD Leiden. Vermeld bij uw zienswijze het adres van 
de aanvraag en tegen welk ontwerpbesluit of welke 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen (van de 
Omgevingsdienst Haaglanden) u een zienswijze 
indient. 

Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact 
op met het Bouwloket van de Omgevingsdienst op 
telefoonnummer +31 (0)71 408 32 00.

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2021-020924
Schapedel 23 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning
2021-022448
Atjehweg 8 | het aanbouwen van een ruimte op 
kelderniveau
2021-022110
Koningin Wilhelmina Boulevard 4 | het wijzigen van 
verleende vergunning met extra woonverdiepingen 
uitbreiding kelder
2021-020548
Pauluslaan | het bouwen van een woning

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
2021-018593 - 14 februari 2022 
Herenweg 47 | het uitbreiden van de woning
2021-021286 - 16 februari 2022 

Koningin Astrid Boulevard 23 te Noordwijk, het 
plaatsen van glazen terrasschermen ten behoeve van 
het terras
2021-021866 - 16 februari 2022
Langevelderslag 36 | het plaatsen van een 
zeecontainer
2021-010376 - 16 februari 2022
Koningin Wilhelmina Boulevard 15 | het realiseren 
van een woning op de begane grond
2021-010393 - 16 februari 2022
Koningin Wilhelmina Blvd 17 A en B | het verbouwen 
van het gebouw t.b.v. de realisatie van drie woningen 
op de begane grond
2022-002184 - 16 februari 2022
Hoofdstraat 98 | het wijzigen van de gevel pui

Noordwijkerhout 
2021-022318 - 16 februari 2022
Perceel D2801 naast Schulpweg 57 | het realiseren 
van een tijdelijk werkdepot

*voor deze besluiten geldt een uitgestelde 
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

Bezwaar en/of beroep
Indien u van mening bent dat u door een besluit 
wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om 
bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken 
de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de 
beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijk 
gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden 
gezonden aan het college van burgemeester 
en wethouders van Noordwijk, per adres: 
Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 
AD Leiden onder vermelding van het trefwoord 
“bezwaarschrift” en het registratienummer van het 
besluit. U kunt een bezwaar ook per e-mail indienen 
via bezwaarschrift@odwh.nl
Een bezwaarschrift schort de werking van een 
besluit niet op. Het is in sommige gevallen 
mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan, 
de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en 
rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank.

Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf 
de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders 
vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend 
belang heeft kun u een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van 
een verzoek om voorlopige voorziening en/of 
het instellen van beroep bent u aan de rechtbank 
griffierechten verschuldigd.

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende 
vergunning, 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 - Beroep

Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje 
‘verzonden besluiten - beroep’ liggen met de daarbij 
behorende stukken met ingang van de dag na deze 
publicatie gedurende zes weken (op afspraak) ter 
inzage in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 
te Noordwijk. Voor eventueel inzien, verzoeken 
wij u eerst contact op te nemen met de gemeente 
Noordwijk /Omgevingsdienst West-Holland, gelet 
op de coronamaatregelen. Tevens is het besluit 
waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12, lid 
1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen op 
ruimtelijkeplannen.nl

LEES VERDER >>

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/kinderen-en-jongeren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/kinderen-en-jongeren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-coronavaccinatie/kinderen-en-jongeren
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/online-een-afspraak-maken
https://coronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren/online-een-afspraak-maken
https://twitter.com/Rijksoverheid
https://www.facebook.com/Rijksoverheid
https://www.instagram.com/rijksoverheid.nl/
mailto:infobouwen@odwh.nl
mailto:infobouwen@odwh.nl
mailto:bezwaarschrift@odwh.nl
mailto:infobouwen@odwh.nl
http://ruimtelijkeplannen.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

Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep 
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is 
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben 
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij 
geen zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten 
voorbereid met de uitgebreide procedure, start de 

beroepstermijn de dag ná de terinzagelegging van 
het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor 
zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag na deze 
publicatie. Een beroepschrift dient te worden gericht 
aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende 
vergunning, 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

mailto:infobouwen@odwh.nl

