
Noordwijk Kuuroord - Wat kan 
dat voor je betekenen?
Noordwijk Kuuroord. Mooi toch dat je in een erkende heilzame badplaats woont?  

Maar wat kan dat voor je betekenen? 

De tijd waarin we leven
Dat is een belangrijke vraag. Zeker vandaag de dag. 
Met momenten vol stress, onzekerheid en zorgen. Wie 
krijgt er tegenwoordig niet mee te maken? 

Troeven van een heilzame badplaats
Wie in een heilzame badplaats woont, heeft gelukkig 
sterke troeven bij de hand om dichtbij huis gezondheid 
en welzijn in balans te houden. Maar wat zijn volgens 
jou die troeven? Wat kan dat voor jou en anderen 
inhouden?

Welkom 
Dat horen gemeente Noordwijk en Bibliotheek Noordwijk 
graag van je. We nodigen je uit voor een goed gesprek 
hierover en hebben deze gesprekken op 2 dagen 
georganiseerd. Elke dag zijn er 2 momenten waarop 
betrokken mensen welkom zijn om mee te denken. 

Groepsgesprek 
Je doet mee aan een groepsgesprek. Met elkaar 
bepaal je wat je binnen het thema gezondheid en 
welzijn belangrijk vindt. 
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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

Voorieder1

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 10.00 - 

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

11.30 uur. Adres: Antiqua 23, Noordwijkerhout

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

Resultaten 1-meting over 
onze dienstverlening
427 inwoners vulden de vragenlijst in over onze 
dienstverlening. De resultaten uit deze 1-meting 
zijn vergelijkbaar met de resultaten van de 
eerste vragenlijst. Deze 0-meting hebben we 
eind 2020 uitgezet. 

Meer informatie vind je op 
noordwijk.nl/dienstverlening

In Noordwijk zijn de gesprekken op donderdag 1 
december 2022 in Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1A.
• de eerste mogelijkheid: 10.00 - 11.30 uur;
• de tweede mogelijkheid op 20.00 - 21.30 uur.

In Noordwijkerhout zijn de gesprekken op vrijdag  
2 december 2022 in Bibliotheek Noordwijkerhout, 
Herenweg 2.
• de eerste mogelijkheid: 10.00 - 11.30 uur;
• de tweede mogelijkheid op 20.00 - 21.30 uur.

Begin
De uitkomst van deze gesprekken is een begin voor de 
invulling van nieuwe of verbeterde gezonde initiatieven 
en activiteiten voor alle inwoners in onze gemeente.

Een gezonde richting
Dus: geef je graag richting aan een gezonde toekomst 
van Noordwijk voor iedereen? Meld je dan aan en doe 
mee. We zien je graag verschijnen. Vooraf aanmelden 
bij Eline Geursen egeursen@bibliotheekbollenstreek.nl 
en geef daarbij aan welk moment je het beste uitkomt. 
Voor jouw deelname ontvang je een bescheiden 
attentie.

http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/dienstverlening
mailto:egeursen@bibliotheekbollenstreek.nl
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Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 29 november 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 van 18 oktober 2022
4. Vaststelling lijst ingekomen stukken
5. Installatie en benoemingen
6. Hamerstukken
6a. Raadsvoorstel Bodembeheernota deel B en bodemkwaliteitskaart plangebied Bronsgeest 
6b. Raadsvoorstel afsluiting grondexploitatie Restgronden Boechorst
6c. Raadsvoorstel Instellen reserve groen voor onderhoud “tuinen van de Bavo”
6d. Raadsvoorstel Overgaan tot het aanbieden van saneringskredieten
6e. Raadsvoorstel Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning project ‘Herenweg 21-23 te 

Noordwijk’
6f. Raadsvoorstel benoeming leden Adviescommissie omgevingskwaliteit Noordwijk
6g. Raadsvoorstel afsluiting grondexploitatie Johannes v. Hoornstraat
6h. Besluitvorming 12e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ODWH
6i. Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2022-II Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek
7. Bespreekstukken
7a. Raadsvoorstel Partiële wijziging omgevingsvisie Achterweggebied en Vinkeveld-Zuid
7b. Raadsvoorstel Conceptbegroting 2023 Serviceorganisatie Zorg (SOZ)
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 28 november 
2022 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via 

 @raadnoordwijk

Beslis mee over de toekomst in een 
VisieCafé

Gemeente Noordwijk nodigt ook jou uit voor deelname 
aan een VisieCafé om met elkaar keuzen te maken 
voor de toekomstige ontwikkelingen van Noordwijk, 
Noordwijkerhout en De Zilk.

Daar waar het botst 
De VisieCafés sluiten aan op de eerdere gesprekken 
over de toekomst van de vier dorpen die de gemeente 
telt. Deze gesprekken hebben geleid tot de mooie 
omgevingsvisie 1.0. Daar gaan we op door. Nu gaat 
het om waar het botst. 

Wat kiezen we?
Als we namelijk alle ambities uit onze omgevingsvisie 
willen realiseren, zien we botsingen ontstaan tussen 
belangen en doelen. We kunnen niet alles tegelijkertijd 
op dezelfde plek realiseren. Daarom moeten we keuzes 
maken. En we horen graag waarvoor jij kiest! 

Vooraf aanmelden 
Kom ook. Praat mee. En bepaal met andere betrokken 
inwoners de richting die onze mooie dorpen op moeten 
gaan. Je hoeft je maar voor één van de VisieCafés 
aan te melden. De VisieCafés zijn op donderdag 24 
november en donderdag 1 december 2022. Graag 
vooraf aanmelden via omgevingsvisie@noordwijk.nl. 

Glasvezel-campagne Noordwijkerhout en 
De Zilk
 
DELTA Netwerk start met een glasvezelcampagne in 
de dorpen Noordwijkerhout en De Zilk in gemeente 
Noordwijk. Er komt glasvezel als 20% van de inwoners 
uit deze plaatsen ‘ja’ zegt tegen de aanleg van 
een glasvezelnetwerk en vóór 1 februari 2023 een 
abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders. 
Gemeente Noordwijk vindt het belangrijk dat inwoners 
zich er over uitspreken.
 
Nu en de Toekomst 
Glasvezel zorgt ervoor dat inwoners snel, onbezorgd 
en betrouwbaar heel veel gigabytes kunnen 
binnenhalen of versturen. Vandaag de dag beslist 

Rookmelders. Jij hebt ze toch ook hangen?

Rookmelders zijn per 1 juli 2022 verplicht. Heb jij ze al 
opgehangen? Kijk anders op rookmelders.nl waar en 
hoeveel je er op moet hangen. Zo vier je de feestdagen 
veiliger met je naasten!

Wil je weten hoe je voor de feestdagen de 
brandrisico’s kunt verkleinen? Doe de woningcheck: 
brandweer.nl/onderwerpen/woningcheck

geen overbodige luxe als verschillende mensen op  
één adres thuiswerken, gamen, internet gebruiken  
et cetera. Om over toekomstige mogelijkheden maar  
te zwijgen: zorg op afstand bijvoorbeeld. 
 
Avonden en online moment
Om inwoners zo goed mogelijk te informeren over 
glasvezel, de kosten, voorwaarden en de aanleg 
van glasvezel, organiseert DELTA Netwerk 2 
informatieavonden:
• dinsdag 6 december 2022 bij De Duinpan, Sportlaan 

34 in De Zilk
• woensdag 7 december 2022 bij Café van der Geest, 

Zeestraat 7A in Noordwijkerhout
 
Inloop is vanaf 19.00 uur, waarna om 19.30 uur een 
presentatie start. Hierna is er alle gelegenheid om 
vragen te stellen.

Ook is er een online een informatiebijeenkomst. Op 
dinsdag 13 december 2022 vanaf 19.30 uur kan 
iedereen deze eenvoudig volgen via een computer, 
tablet of telefoon. Meer informatie hierover of 
aanmelden voor deze informatieavond kan via de 
website van DELTA netwerk: deltanetwerk.nl 
Hier kun je terecht voor meer informatie. Je kunt 
langsgaan bij het Glasvezel Informatiepunt aan de 
Dorpsstraat 37 in Noordwijkerhout.

http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://noordwijk.nl
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
mailto:omgevingsvisie@noordwijk.nl
http://rookmelders.nl
http://brandweer.nl/onderwerpen/woningcheck/
http://deltanetwerk.nl
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Collectieve aanvullende zorgverzekering 
2023

Ook in 2023 kunt u als inwoner van de gemeenten 
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen 
gebruik maken van de collectieve aanvullende 
zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. De collectieve 
aanvullende zorgverzekering kent een aantal 
voordelen. Naast de korting die Zorg en Zekerheid 
u geeft op de aanvullende zorgverzekering betaalt 
uw gemeente ook een bijdrage aan de aanvullende 
zorgverzekering. Om deel te kunnen nemen moet u 
wel voldoen aan de voorwaarden. 

Voorwaarden collectieve aanvullende 
zorgverzekering? 
• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk 

of Teylingen. 
• Uw (gezamenlijke) inkomen is niet hoger is dan 

120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
• Uw vermogen is niet hoger dan de in de 

Participatiewet genoemde vermogensgrenzen.
• U bent vanaf 1 januari 2023 ook voor de 

basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.

Inkomen 120% van de bijstandsnorm (peildatum 
november 2022)

Leefsituatie Netto 
inkomsten 
per maand 
excl. vakantie-
toeslag

Eigen  
vermogen

Echtpaar, beiden 
tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde 
leeftijd

€ 1.794,40 € 13.010, -

Eénoudergezin 
tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde 
leeftijd

€ 1.256,08 € 13.010, -

Alleenstaande tussen 
21 jaar en pensioen-
gerechtigde leeftijd

€ 1.256,08 €   6.505,-

Echtpaar (pensioen-
gerechtigd) 

€ 1.892,81 € 13.010, -

Alleenstaande ouder 
(pensioengerechtigd)

€ 1.397,27 € 13.010, -

Alleenstaande 
(pensioen gerechtigd)

€ 1.397,27 €   6.505,-

Bedragen Zorg en Zekerheid 2023

Zonder 
korting en 
bijdrage 
van de 
gemeente

Met korting 
en de 
bijdrage 
van uw 
gemeente 
betaalt u

Uw 
voordeel
per 
maand

Basis-
verzekering 

€ 139,95   

AV-Gemeente- 
Standaard

€   38,00 €    7,60 €  30,40

AV-Gemeente-
Top

€   66,25 €  32,46 €  33,79

Vanaf 1 januari 2023 is het wettelijk niet meer 
toegestaan om op de basisverzekering een korting
te geven. Vanaf 1 januari 2023 wordt de Zorgtoeslag 
verhoogd.

Verschil AV-Gemeente-Standaard en  
AV-Gemeente-Top
De AV-Gemeente-Top is een uitgebreider 

ISD Bollenstreek
verzekeringspakket dan de AV-Gemeente-Standaard.
De AV-Gemeente-Top is uitgebreid met een aantal 
extra dekkingen, speciaal voor mensen die hoge 
zorgkosten hebben. U betaalt voor de AV-Gemeente-
Top meer premie dan voor de AV-Gemeente-
Standaard. Reden daarvan is dat de AV-Gemeente-
Standaard een minder uitgebreide verzekering is. Als u 
niet vaak gebruik maakt van de gezondheidszorg, dan 
kan voor u de AV-Gemeente-Standaard het beste zijn. 

Eigen risico basisverzekering
Het wettelijk verplicht eigen risico is € 385,- per jaar 
in 2023. Dat is gelijk aan het bedrag van 2022.  
U kunt dit eigen risico gespreid betalen. Dit betekent 
dat u in 2023 vanaf februari in 10 termijnen dit 
bedrag betaalt. Als u in 2023 minder kosten hebt 
gemaakt dan € 385,-, dan betaalt Zorg en Zekerheid u 
in april 2024 de teveel betaalde premie terug. 
Gespreid betalen is niet verplicht. U kunt daar zelf 
voor kiezen. Als u vooraf weet dat u uw eigen risico 
van € 385,- zeker moet betalen, dan kan gespreid 
betalen van uw eigen risico een goede keus zijn. 

Maakt u in 2022 al gebruik en is uw inkomen/
vermogen te hoog?
Mogelijk is uw inkomen/vermogen hoger dan 
vorig jaar en voldoet u daardoor niet meer aan de 
voorwaarden. Als dat voor u van toepassing is, dan 
stuurt de ISD Bollenstreek u hierover een brief.   

Uitkering via de ISD Bollenstreek 
Hebt u een uitkering van de ISD Bollenstreek? 
Dan krijgt u uiterlijk 2 december 2022 persoonlijk 
een brief met meer informatie. Hebt u geen brief 
ontvangen, neemt u dan contact op met de ISD 
Bollenstreek.

Aanmelden voor 1 januari 2023
Maakt u nog geen gebruik van de collectieve 
aanvullende zorgverzekering? Dan is het advies om u 
voor 1 januari 2023 aan te melden. 

Hoe aanmelden?
U kunt zich digitaal aanmelden via de website 
van de ISD Bollenstreek isdbollenstreek.nl (onder 
Bijzondere bijstand/Collectieve aanvullende 
zorgverzekering). U krijgt na uw aanmelding meteen 
een toekenningsbrief. 

Hebt u geen computer en is er in uw omgeving ook 
niet iemand die u kan helpen? Dan kunt u contact 
opnemen met de ISD Bollenstreek.

Meer informatie 
Meer informatie over de polisvoorwaarden en het 
vergoedingenoverzicht vindt u op de website van 
de ISD Bollenstreek onder Bijzondere bijstand/
collectieve aanvullende zorgverzekering.  

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: 

Volg gemeente 
Noordwijk via

 @noordwijkzh
 facebook.com/gemeentenoordwijk
 instagram.com/gemeentenoordwijk

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

Gewijzigde vaststelling uitwerkingsplan 
‘Offem Zuid, tweede fase deel B’  en 
vaststelling bijbehorende besluit hogere 
waarden Wet geluidhinder, gemeente 
Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk hebben 
bij besluit van 8 november 2022 het uitwerkingsplan 
‘Offem Zuid, tweede fase deel B’ vastgesteld. Het 
vastgestelde uitwerkingsplan is ten opzicht van het 
ontwerp uitwerkingsplan gewijzigd vastgesteld. 

Bij besluit van 7 juni 2022 heeft de Omgevingsdienst 
West Holland namens burgemeester en wethouders 
van Noordwijk op grond van de Wet geluidhinder, 
in relatie tot het uitwerkingsplan, besloten tot 
vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in 
deze wet.

Ter inzagelegging
Het uitwerkingsplan ‘Offem Zuid, tweede fase deel B’ 
en het besluit tot de vaststelling van hogere waarden 
liggen vanaf woensdag 23 november 2022 tot en met 
dinsdag 3 januari 2023 ter inzage. De stukken zijn in 
te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl 
met de plancodering: NL.IMRO.0575.UPOffemZuid2B-
VA01. Inzage op het gemeentehuis aan de Voorstraat 
42 is ook mogelijk, maar alleen op afspraak. Inzien 
kan alleen van 9.00-12.00 uur en tussen 14.00-16.00 
uur. Voor het maken van een inzage-afspraak kunt 
u bellen met +31 (0)71 36 60 000. U wordt echter 
vriendelijk verzocht het plan digitaal te bekijken en 
alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan.  

Korte samenvatting van het plan

Het uitwerkingsgebied, tweede fase deel B, is het 
gedeelte van Offem Zuid vanaf de Achterweg gezien 
richting de N206. De exacte begrenzing is in het 
uitwerkingsplan weergegeven. 
In het uitwerkingsplan wordt aangegeven waar 
gebouwd mag worden en waar wegen, groen 
en water komt. Het uitwerkingsplan maakt de 
bouw van maximaal 192 woningen mogelijk.  De 
grondgebonden woningen mogen maximaal 10 meter 
hoog zijn, de gestapelde woningen maximaal 13 
meter. De regels in het uitwerkingsplan sluiten aan bij 
de regels zoals die in het geldende bestemmingsplan 
‘Offem Zuid’ zijn gesteld.
De Omgevingsdienst West Holland heeft een 
definitief besluit hogere waarden genomen namens 
de gemeente Noordwijk in verband met het 
wegverkeerslawaai aan de Beeklaan en de N206. 
Hiermee is een hogere geluidsbelasting op de gevel 
van (een deel van) de nieuw te realiseren woningen 
toegestaan.

De officiële publicatie is na te lezen op 
officielebekendmakingen.nl. 

http://isdbollenstreek.nl
http://ruimtelijkeplannen.nl
http://officielebekendmakingen.nl
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Omgevingsdienst West-Holland

Verzonden besluiten

Noordwijk
337299 - 14 november 2022
Evenementvergunning 26 november 2022 
Sinterklaasbezoek Rederijkersplein 
342084 - 14 november 2022
Objectvergunning 21 december 2022 Kostverloren 
339708 - 14 november 2022
Ontheffing Wegenverkeerswet 2023 Cluster Directie, 
Control en Strategie 
346539 - 15 november 2022
Ontheffing Wegenverkeerswet 2023 Clusters KCC en 
ETP 
332712 - 17 november 2022
Evenementvergunning 31 december 2022 New Years 
Splash 
344361 - 17 november 2022
Ontheffing sluitingstijd 31 december 2023 Duinweg 6 
320964 - 17 november 2022
Wijziging exploitatie- en aanwezigheidsvergunning 
Casino Admiral Noordwijk 

Noordwijkerhout
342515 - 14 november 2022
Objectvergunning 19 en 20 december 2022 
Heggerank 
341887 - 17 november 2022
Objectvergunning 25 januari 2023 Prof. Aalberselaan 
322649 - 17 november 2022
Terrasvergunning Zeestraat 7a 

Overzicht collectes

In week 47 is er een collecte gepland van Kerk in 
Actie.
In week 48 is er een collecte gepland van Leger des 
Heils Fondsenwerving.

Beschikking Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht - De Scheysloot 81 in 
Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland verleent - namens 
het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland -  
een omgevingsvergunning onderdeel milieu (revisie) 
aan Aannemingsbedrijf Maarten van Rijn BV. Het bedrijf 
is gelegen op de locatie De Scheysloot 81 in Noordwijk. 

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van 
een, in sloopwerkzaamheden gespecialiseerd, 
aannemingsbedrijf. De bij sloopwerkzaamheden 
vrijgekomen afvalstoffen worden binnen de inrichting 
opgeslagen, overgeslagen, gesorteerd, bewerkt en 
verwerkt. 
 
Procedure
Voor het verlenen van de omgevingsvergunning volgen 
we de ‘uniforme openbare voorbereidingsprocedure’. 
Deze procedure staat in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Wij namen de 
aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij de 
ontwerpvergunning op. De ontwerpvergunning lag 
ter inzage gelegen van 20 juli 2022  tot en met 30 
augustus 2022.

Aanpassing omgevingsvergunning in vergelijking 
met het ontwerp
Vanwege ingediende zienswijzen is de definitieve 
omgevingsvergunning aangepast ten opzichte van 
het ontwerp. 

Wilt u de documenten bekijken?
U kunt de documenten bekijken van 23 november 
2022 tot en met 3 januari 2023. Dit doet u (op LEES VERDER >>

afspraak) in het gemeentehuis op het adres 
Voorstraat 42 in Noordwijk. De openingstijden vindt u 
op de website van de gemeente Noordwijk.

Bent u het niet eens met onze beschikking? 
Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan 
kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij 
de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief, ook 
wel een beroepschrift genoemd. Deze brief stuurt u 
binnen zes weken na de dag dat deze beschikking 
bekend is gemaakt. 

Is de beschikking direct op u van invloed? En gaf u 
niet uw reactie op de ontwerpbeschikking? Dan kunt 
u beroep instellen.

U schrijft in uw brief:
• uw naam en adres
• de datum waarop u de brief stuurt
• het zaaknummer
• waar u het niet mee eens bent en waarom
• uw handtekening

U stuurt uw brief naar: 
De rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. 
Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Hiervoor heeft 
u wel een elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u 
meer informatie.

Heeft u beroep ingesteld? En is er spoed? 
Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan 
bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze 
beslissing geldt dan totdat er naar uw beroepschrift 
is gekeken.

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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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

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: 
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH  Den Haag

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. 
Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Hiervoor heeft 
u wel een elektronische handtekening (DigiD of 
eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u 
meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om 
voorlopige voorziening te sturen naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland
Per adres Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD Leiden

Heeft u nog vragen? 
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit 
kan via +31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. Noem 
hierbij het zaaknummer: 2021-013032.

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer - Achterweg 21 in Noordwijk 

De Omgevingsdienst West-Holland ontving - namens 
het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Noordwijk - op 2 september 2022 een 
melding met zaaknummer: 2022-011369. De melding 
is ingediend voor het plaatsen van een propaantank. 
De tank zal geplaatst worden op locatie Achterweg 
21 in Noordwijk.  
 
Heeft u nog vragen?  
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. 
Dit doet u via +31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. 
Noem hierbij het zaaknummer: 2022-011369.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-014279 - 11 november 2022
Groot Hoogwaak 1| brandveilig gebruik ten behoeve 
van een woonzorgcentrum
2022-014296 - 11 november 2022
Pauluslaan (kavel 813, C 1691) | het bouwen van een 
woning
2022-014313 - 11 november 2022
Groot Hoogwaak 1 | het verbouwen van een kelder tot 
kantoorruimten en kleine bijeenkomstfunctie en het 
realiseren van een scootmobielstalling
2022-014301 - 14 november 2022
Nieuwe Zeeweg 165 | het graven en dempen van 
watergangen ten behoeve van de aanleg van een 
landschapspark
2022-014310 - 15 november 2022
Diverse locaties in gemeente Noordwijk | het 
plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte en 
op privaat terrein
2022-014391 - 16 november 2022
Leidsevaart 229/230 | het omzetten van het 
bestemmingsplan van ‘Bedrijfsbestemming’ en de 
functieaanduiding ‘hovenier’ naar ‘Burgerwoning en 
tuinbestemming’
2022-014450 - 17 november 2022
Duinwetering 102 | het kappen van twee bomen

Noordwijkerhout
2022-014290 - 14 november 2022
Herenweg (E 4088) | het kappen van 2 bomen

De Zilk
2022-014413 - 16 november 2022
Zilkerduinweg 200 | het plaatsen van bouwborden

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijkerhout
2022-010194
Kraaierslaan 12 | het bouwen van 2 opslagloodsen
2022-011280
Hoogwakersbosstraat 16 | het vervangen van de 
ramen en vergroten van het terras

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-013254 - 11 november 2022
Gerrit Heeringastraat 4  het plaatsen van een 
Dakkapel op het voordakvlak
2022-012467 - 14 november 2022
Maritima 1 en 2 | het wijzigen van de constructie en 
brandveiligheid in verband met het samenvoegen van 
de appartementen
2022-009491 - 14 november 2022
Vincentlaan (kavel 37) | het bouwen van een woning
2022-013174 - 16 november 2022
Invaltij 17 | het plaatsen van een vlaggenmast bij 
basisschool Sophia Hoffenne

Noordwijkerhout
2022-011220 - 11 november 2022
Viaductweg 10 | het splitsen van een winkelpand tot 
appartementen en het realiseren van een uitbouw
2022-003431 - 17 november 2022
Herenweg 436 | het bouwen van een nieuw bedrijfspand

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 1 
december 2022.

Gaan mijn buren
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice

Volg gemeente 
Noordwijk via

 @noordwijkzh
 facebook.com/gemeentenoordwijk
 instagram.com/gemeentenoordwijk

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
mailto:info@odwh.nl
mailto:info@odwh.nl

