
Startsein voor het NK 
tegelwippen 
Gemeente Noordwijk houdt een wedstrijd met de 4 omliggende gemeenten:  

Hillegom, Teylingen, Lisse en Katwijk. De gemeente die de meeste tegels verwijdert 

én hiervoor planten in de grond zet, wordt de winnaar van deze onderlinge competitie. 

Een uitdaging! 

Doe mee
We willen als Noordwijk minstens het resultaat 
van vorig jaar evenaren, maar het liefst gaan we er 
natuurlijk overheen. Doe je ook mee? Kijk eens in je 
tuin waar je de tegels kunt missen, haal ze eruit en zet 
er groen in. Het helpt tegen wateroverlast en geeft een 
kleurige en fleurige aanblik. Groen zorgt voor gezonde 
lucht. Hoe groener hoe beter! 

Registreren tegels   
Via de website nk-tegelwippen.nl kun je de verwijderde 
tegels registreren. De tussenstand is op 24 juli 2022 te 
zien. 
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Maak een afspraak

Gaat u bij het gemeentehuis langs voor bijvoorbeeld 
het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart? Maak dan eerst een afspraak. 

Afspraak maken
U maakt een afspraak via noordwijk.nl/afspraak of 
bel met het Klantcontactcentrum: +31 71 36 60 000. 

Openingstijden
U kunt een afspraak maken tijdens de openingstijden. 
Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met 
vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur. En op donderdagavond 
van 17:00 tot 20:00 uur.

Online aanvragen
Veel producten en diensten kunt u ook online  
aan vragen. Ga daarvoor naar
noordwijk.nl/directregelen 

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

Parallel Boulevard op 24 maart 2022 
afgesloten van De Grent tot Lage Wurft 

Bij goed weer sluiten wij donderdag 24 maart 2022 de 
Parallel Boulevard af vanaf de Grent tot aan de Lage 
Wurft. De aannemer brengt de laatste asfaltlaag aan, 
de zogenaamde deklaag. 

Nodig: goed weer 
Voor deze werkzaamheden moet het weer goed zijn. 
Bij te veel wind of lage temperaturen stellen wij de 
werkzaamheden uit naar een week later. 

Waar moet u rekening mee houden? 
•  de afsluiting gaat 7:00 uur in en duurt tot 24:00 uur. 

Daarna is de weg weer ‘open’. 
•  tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk te 

parkeren aan het afgesloten deel van de Parallel 
Boulevard

•  de parkeerterreinen zijn wel bereikbaar voor 
automobilisten. 

•  tijdens het asfalteren is oversteken voor 
voetgangers op een aantal plaatsen mogelijk. 

•  voetgangers worden begeleid door 
verkeersregelaars zodat zij veilig kunnen 
oversteken. 

•  fietsers kunnen via de Koningin Wilhelmina 
Boulevard of via de Abraham van Royenstraat en 
Schoolstraat fietsen.

•  vanaf maandag 4 april 2022 rijdt ook de bus weer 
op de Parallel Boulevard. De bekende lijnen: 20 
Noordwijk-Leiden, 90 Lisse-Leiden en 385 Den 
Haag-Sassenheim.

http://nk-tegelwippen.nl
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl/directregelen
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Eigenaar voertuig gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar 
van onderstaand voertuig. Regelmatig treffen de 
handhavers voertuigen aan die al langere tijd aan de 
weg geparkeerd staat of in verwaarloosde toestand 
verkeren. De eigenaren van de voertuigen kunnen 
vaak niet achterhaald worden. De wrakken worden 
geborgen omdat deze overlast veroorzaken en schade 
kunnen veroorzaken. De handhavers kregen recentelijk 
een melding over een voertuig dat al langere tijd 
geparkeerd staat aan de Pletterij in Noordwijkerhout.

Indien de eigenaar van het voertuig zich niet voor 8 
april 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving van de gemeente Noordwijk) 
via telefoon nummer +31 (0)71 366 00 00 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 stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich 
tijdens deze periode nog niet hebben gemeld zal het 
betreffende object worden vernietigd. 

Eigenaar vaartuig gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar van 
onderstaand vaartuig. Regelmatig treffen de handhavers 
vaartuigen aan die al langere tijd onder water liggen of 
in verwaarloosde toestand verkeren. De eigenaren van 
de vaartuigen kunnen vaak niet achterhaald worden. 
De wrakken worden geborgen omdat deze overlast 
veroorzaken en schade kunnen veroorzaken aan de 
walkanten en (woon)boten. De handhavers kregen 
recentelijk een melding over een vaartuig in het water 
aan de Hoogeveenseweg in Noordwijk.

Indien de eigenaar van het vaartuig zich niet voor 5 
april 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving van de gemeente Noordwijk) 
via telefoon nummer +31 (0)71 366 00 00 of e-mail 
handhaving@noordwijk.nl zal dit vaartuig 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 vaartuig ophalen tegen betaling van de 
berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich 
tijdens deze periode nog niet hebben gemeld zal het 
betreffende object worden vernietigd. 

Agenda openbare vergaderingen gemeenteraad dinsdag 29 maart 2022 
en woensdag 30 maart 2022

Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Bijzondere raadsvergadering dinsdag 29 maart 2022 (Afscheid raadsleden)  
20:00 uur - 23:00 uur*
1. Opening en welkomstwoord
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling besluitenlijst van 22 februari 2022
4. Vaststelling van de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022
5. Toelating raadsleden/verslag van de commissie onderzoek geloofsbrieven
6. Afscheid oude raad
7. Sluiting

Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Bijzondere raadsvergadering woensdag 30 maart 2022 (Installatieraad)  
20:00 uur - 23:00 uur*
1. Opening en welkomstwoord
2. Installatie en beëdiging leden van de gemeenteraad
3. Vaststelling van de agenda
4. Diverse benoemingen (indien aan de orde)
5. 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 21 februari a.s. 
om 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via  

 @raadnoordwijk

Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk 
op 24 maart 2022

Op donderdag 24 maart 2022 om 9:30 uur vergadert 
de Erfgoedcommissie Noordwijk in de Raadzaal in 
Noordwijkerhout.

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. Jaarverslag
5. Technische wijziging verordening
6. Wat verder ter tafel komt
7. 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 ter 

inzage in het gemeentehuis Noordwijk (Voorstraat 
42).

Nb. Door ziekte is de adviezenlijst van de vorige 
vergadering nog niet gereed.

Bijwonen en inspreken
Wilt u de vergadering bijwonen of inspreken over 
een onderwerp op de agenda? Stuurt u dan uiterlijk 
woensdag 23 maart 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. 

Vul de vragenlijst in  
over onze communicatiemiddelen 

De gemeente Noordwijk gebruikt verschillende 
communicatiemiddelen om u te informeren en met 
u te communiceren. Bijvoorbeeld de gemeentelijke 
website, de gemeenteberichten in de Noordwijker 
en het Noordwijkerhouts Weekblad. En sociale 
media zoals Facebook en Instagram.

We willen graag weten of we deze middelen goed 
inzetten. En gebruiken de resultaten om u nog beter 
van dienst te zijn. Het invullen van de vragenlijst 
is anoniem en duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. 
Invullen kan tot en met 25 maart 2022.

Vul de vragenlijst in: noordwijk.nl/communicatie

http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://noordwijk.nl
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
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Inwonend kind van 18 jaar en ouder 

Vraag
Mijn kind wordt 18 jaar en woont thuis. Heeft dat con-
sequenties voor de hoogte van mijn bijstandsuitkering?

Antwoord 
Nee, dat heeft geen gevolgen voor uw bijstand-
suitkering. Pas als uw kind 21 jaar of ouder is,  
kunnen er gevolgen zijn voor uw bijstandsuitkering. 
    
Bent u alleenstaande ouder?
Bent u alleenstaande ouder en wordt uw jongste kind 
18 jaar? Dan wijzigt de hoogte van uw uitkering niet, 
maar geldt voor u een lagere vermogensgrens.  

Uw kind studeert
Als uw kind van 21 jaar of ouder studeert en daarnaast 
een baan heeft, heeft dat geen gevolgen voor uw 
uitkering. Het moet wel een studie zijn waarvoor 
uw kind studiefinanciering kan krijgen. Voor andere 
studies kunt u het beste contact opnemen met de ISD 
Bollenstreek.

Uw kind studeert niet
Als uw kind van 21 jaar of ouder niet (meer) studeert 
en nog steeds bij u inwoont, heeft dat wel gevolgen 
voor uw uitkering. U krijgt dan een lagere uitkering 
omdat u de kosten kunt delen, dat noemen wij de 
kostendelersnorm. 

Melden stoppen studie
Als uw inwonende kind van 21 jaar of ouder stopt 
met studeren, moet u dat aan de ISD Bollenstreek 
doorgeven. U kunt dat doorgeven door het 
mutatieformulier in te vullen en op te sturen.

Op tijd doorgeven
Wij adviseren u op tijd aan de ISD Bollenstreek door te 
geven dat uw kind stopt met studeren. Op tijd betekent 
in de maand waarin uw kind stopt. Op tijd melden 
voorkomt dat u geld moet terugbetalen en een boete 
krijgt voor het niet (tijdig) melden.  

Huurtoeslag
Als uw inwonende meerderjarige kind inkomen heeft, 
dan kan dit ook gevolgen hebben voor uw recht op of 
de hoogte van uw huurtoeslag. U kunt dat nakijken 
door op de website van de Belastingdienst een 
proefberekening te maken. 

Geldplan Bijna 18?
Op onze website onder Inkomen vindt u ook het 
geldplan ‘Bijna 18?’ Daar vindt u meer informatie over 
wat u mogelijk moet regelen als uw kind 18 jaar wordt. 

Meer informatie
Voor vragen over uw bijstandsuitkering, de 
vermogensgrenzen, de studie van uw kind, het 
mutatieformulier en de kostendelersnorm kunt u bij de 
ISD terecht. 

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: 

ISD Bollenstreek

Voor meer informatie en reacties kan contact 
opgenomen worden met Susan van der Ploeg 
svdploeg@bibliotheekbollenstreek.nl. Of ga 
naar de website van de Bibliotheek Bollenstreek 
bibliotheekbollenstreek.nl/vacatures

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

Noordwijkerhout
Donderdag 14 april 2022, locatie De Witte Kerk, 
van 19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

De Zilk
Dinsdag 19 april 2022, locatie  De Duinpan, van 
19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

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

Noordwijk aan Zee
Donderdag 28 april 2022, locatie De Muze, van 
19:00 uur 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. 

Vrijwilligers gezocht voor de Bibliotheek in 
de Zilk

De Bibliotheek Bollenstreek is voor haar vestiging in 
de Zilk op zoek naar vrijwillige gastheren/vrouwen 
met een klantgerichte instelling die zelfstandig de 
bezoekers ontvangt tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek die gevestigd is in de basisschool De 
Egelantier in de Zilk.

De Bibliotheek Bollenstreek is een ondernemende 
organisatie die gebruik maakt van eigentijdse 
mogelijkheden en openstaat voor vernieuwingen. Er 
wordt veel waarde gehecht aan verbinding met de 
lokale samenleving. 

De vrijwilliger gastheer/vrouw houdt zich bezig met 
het gastvrij ontvangen van bezoekers en ze wegwijs 
maken in de bibliotheek. Verder wordt er geholpen 
bij het gebruik maken van apparatuur en er worden 
eenvoudige collectiegebonden vragen beantwoord. 
Sorteren, opruimen en presenteren van media, het 
houden van toezicht en bijdragen aan een gevoel 
van veiligheid behoort ook tot de taken. Bij de 
Bibliotheek Bollenstreek wordt gewerkt in een prettige, 
stimulerende en inspirerende werkomgeving.

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

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel

http://samen.noordwijk.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

Verzonden besluiten

Noordwijk
200943 - 14 maart 2022
Evenementenvergunning 27 april 2022 
Rollygolf Noordwijk
202663 - 14 maart 2022
Melding collecte 2 oktober t/m 9 oktober 2022  
De Dierenbescherming  
183139 -14 maart 2022
Evenementenvergunning 22, 23 en 24 april 2022  
De Mooiste File 
194610 -14 maart 2022
Evenementvergunning 16 april 2022  
Boerenmarkt
189522 -14 maart 2022
Ontheffing strandgebruik 
De Sportvisser
187783 -14 maart 2022
Evenementenvergunning 6 t/m 9 april 2022 
Plantjesmarkt Lidl Rederijkersplein

Noordwijkerhout
195795 - 16 maart 2022
Evenementenvergunning 27 april 2022 
Koningsmarkt centrum 

Overzicht collectes

In week 13 is een collectes gepland van 
ReumaNederland
In week 14 is een collectes gepland van ZOA

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

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-004054 - 10 maart 2022
Binnenkant 32 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorgevel
2022-004096 - 11 maart 2022
Nieuwe Offemweg 10 | het kappen van een boom
2022-004139 - 11 maart 2022
Koningin Astrid Boulevard 103 | het plaatsen van een 
opslagcontainer
2022-004148 - 11 maart 2022
Koningin Wilhelmina Boulevard 103 | het uitbreiden 
en aanpassen van het bestaande gebouw
2022-004158 - 12 maart 2022
Oude Zeeweg 10 | het tijdelijk toestaan van antikraak 
bewoning
2022-004237 - 14 maart 2022
Piet Heinstraat 56A | het realiseren van een dakkapel 
op de rechterzijgevel
2022-004312 - 16 maart 2022
Duinweg 90 | het herbouwen van een recreatiewoning
2022-004324 - 16 maart 2022
Binnenkant 4 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde
2022-004379 - 16 maart 2022
De Boender 27 | het vernieuwen van de woning

Noordwijkerhout
2022-004161 - 14 maart 2022
Sint Marielaan 77 | het constructief doorbreken van 
de gevel
2022-004291 - 15 maart 2022
Duinschooten 12-309 | het laten plaatsen van een 
veranda/wintertuin

De Zilk
2022-004417 - 17 maart 2022
Hafkenscheidtlaan 2 | het plaatsen van de 
vlaggenmasten Sophia scholen

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
2022-000703 - Derk Bolhuisstraat 68 | het 
aanbouwen aan de voorzijde van de woning

Noordwijkerhout
2022-000845 - Bernadettelaan | het bouwen van een 
woning en aanleggen van een inrit
2022-000703 - Maandagsewetering 82 | het wijzigen 
van het bestemmingsplan van bedrijfswoning naar 
plattelandswoning

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 (071) 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
2021-020924 - 11 maart 2022
Schapedel 23 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak
2022-000162 - 11 maart 2022
Huis ter Duinstraat 13A | het realiseren van een 
dakterras met balustrade
2021-021092 - 14 maart 2022
Douzastraat | het slopen van een pand
2022-003853 - 15 maart 2022*
Voorstraat 87 | het uitvoeren van boringen in de tuin

Noordwijkerhout
2022-000845 - 16 maart 2022
Bernadettelaan (kavel 803) | het bouwen van een 
woning en aanleggen van een inrit

* 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 24 
maart 2022.


