
Kom ook naar de Cultuurmarkt
Kijken, luisteren en genieten van zang, dans, theater en schitterende muziekoptredens. 
Mensen met een passie voor cultuur ontmoeten…. Dat kan allemaal gebeuren als je de 
cultuurmarkt bezoekt. 

De Cultuurmarkt is een gezellig evenement voor jong 
en oud. Culturele verenigingen krijgen het podium 
om zich te presenteren en ze zetten speciaal voor jou 
hun beste beentje voor. En als je er dan bent, bezoek 
dan ook de informatiemarkt met activiteiten waar 
leuke prijzen te winnen zijn. Voor kinderen is er een 
kleurwedstrijd en een schminkartiest. 

De 1e Cultuurmarkt vindt plaats in Noordwijk op zaterdag 
27 augustus op het plein bij de Oude Jeroenskerk.  
De cultuurmarkt wordt om 13.00 uur feestelijk geopend. 
Gedurende de hele middag is het podium vol talenten. 

Om 15.00 uur wordt het nieuwe cultuurmagazine 
officieel overhandigd door wethouder Roberto ter Hark 
aan de covermodellen. 

Op 3 september is om 10.30 uur in de Duinpan in de 
Zilk een koffie-cultuur-concert. Op dezelfde dag is 
vanaf 13.00 uur de Cultuurmarkt in Noordwijkerhout 
(rond de Witte Kerk) met gezellige optredens en 
informatiekraampjes.

Voel je vrij om alle 3 de manifestaties te bezoeken. We 
zien je graag verschijnen.

Het actuele programma staat op 
noordwijk.info/nl/uitagenda
Houd de Instagram en Facebook “Cultuurmarkt 
Noordwijk” in de gaten voor updates.

Natuurlijk is het magazine voor alle bezoekers van de 
Cultuurmarkt beschikbaar.
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Cursus rijvaardigheid voor 50+ 
automobilisten

Op dinsdag 13 september 2022 organiseert de afdeling 
Veilig Verkeer Noordwijk en Teylingen (VVN) een 
rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50 jaar en 
ouder. De curusus wordt van 9.00 tot 12.00 uur en van 
13.00 tot 16.00 uur gegeven in de Duinpan in De Zilk. 

Theorie en praktijk
De cursus bestaat uit een rit met een rij-instructeur, 
een theoretisch gedeelte en worskshops om inzicht te 
krijgen in de eigen rijvaardigheid. De rijvaardigheidsrit 
is bedoeld om automobilisten van 50 jaar en ouder 
inzicht te geven in hun verkeersgedrag. Ook wordt er 
vrijblijvend advies gegeven. In een ontspannen sfeer 
gaan de rij-instructeurs met de cursisten ongeveer 
een halfuur rijden in hun eigen auto. Het gaat daarbij 
nadrukkelijk niet om een examen of test. Het rijbewijs 
kan niet worden ingenomen. Cursisten kunnen ook 
hun gezichts- en reactievermogen testen. Ook wordt 
ingegaan op (nieuwe) verkeersregels. 

Cursusinformatie
De rijvaardigheidscursus vindt plaats op 13 september 
2022 in de Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk. De 
ochtendcursus duurt van 9.00 uur tot 12.00 uur en de 
middagcursus van 13.00 uur tot 16.00 uur. U kunt zich 
opgeven voor de ochtend of voor de middagsessie. 
De kosten bedragen € 15,-. Deze kosten kunt u op de 
cursusdag zelf betalen.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor de rijvaardigheidscursus 
kan tot 30 augustus 2022 per e-mail naar 
dorisvankampen@icloud.com ten name van mevrouw 
van Kampen. Bij het aanmelden graag uw naam, 
adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, 
telefoonnummer, emailadres en of u in de ochtend of 
middag wilt deelnemen aangeven.

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

http://noordwijk.info/nl/uitagenda
mailto:dorisvankampen@icloud.com
http://noordwijk.nl/afspraak
http://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
263519 - 11 augustus 2022
Evenementvergunning 27 augustus 2022 Neighbours 
at the Beach
288517 - 16 augustus 2022
Melding evenement 27 augustus 2022 Buurtborrel 
Willem Alexander Park 
285853 - 16 augustus 2022
Melding evenement 3 september 2022 Obliehoren 
249288 - 17 augustus 2022
Evenementvergunning 27 augustus t/m 4 september 
2022 Najaarsfeesten Oranjevereniging 

De Zilk
253137 - 16 augustus 2022
Evenementvergunning 27 augustus t/m 1 september 
Feestweek de Zilk

Overzicht collectes

In week 35 is een collecte gepland van KWF 
Kankerbestrijding
In week 36 is een collecte gepland van Prinses 
Beatrix Spierfonds

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

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-010542 - 11 augustus 2022
Nieuwe Zeeweg 27B | het realiseren van een 
overdekte speelplaats voor kinderdagverblijf met 
platdak voor zonnepanelen
2022-010571 - 12 augustus 2022
Zeekoet 26 | het aanbouwen aan de voorkant van de 
woning tot aan de schuur
2022-010651 - 17 augustus 2022
Zuidbroek 93 | het vervangen van een deur naar een 
raam aan de voorkant van de gevel
2022-010718 - 17 augustus 2022
Beethovenweg 25 | het kappen van een boom

Noordwijkerhout
2022-010583 - 14 augustus 2022
Herenweg 408 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-008581
Pauluslaan 55 | het kappen van 2 bomen
2022-007153
Boerhaaveweg 11 | het verwijderen van asbest en het 
vervangen van kozijnen, waarbij een tweetal kozijnen 
wijzigen

Noordwijkerhout
2022-003465
Bernadettelaan (kavel 903) | het bouwen van een 
woning
2022-006314
Gooweg (D 968) | het bouwen van een woning en 
erfafscheiding en aanleggen van uitrit

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-008592 - 12 augustus 2022
Duinweg 43 | het wijzigen van een raamkozijn en het 
plaatsen van een keerwand en een terrasafscheiding 
ten behoeve van een terras
2022-009337 - 12 augustus 2022
Vinkenlaan 15 | het vervangen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning
2022-010290 - 12 augustus 2022
Kostverloren 13 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning
2022-008442 - 16 augustus 2022
Strandplevier 49 | het vervangen van een 
garageroldeur in een kozijn met twee deuren
2022-009011 - 16 augustus 2022
Binnenkant 52 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak
2022-008880 - 17 augustus 2022
Kapelleboslaan 10A | het plaatsen van 6 
saunabarrels en schermen
2022-004379 - 17 augustus 2022
De Boender 27 | het vernieuwen van een gedeelte van 
de woning
2022-005111 - 17 augustus 2022
Driehoeklaan 1-3 | het intern verbouwen van het pand
2022-009465 - 18 augustus 2022
Keplerlaan 1 | het kappen van vijf bomen t.b.v. een 
parkeerterrein bij ESA gebouw*

Noordwijkerhout
2022-000849 - 12 augustus 2022
Westeinde 66A | het tijdelijk (10 jaar) in gebruik 
nemen van een pand als logiesvoorziening voor 
arbeidsmigranten
2022-008001 - 16 augustus 2022
Langevelderweg 27 (Sint Bavo terrein fase 3B1) | het 
bouwen van 52 nieuwbouwwoningen met bergingen 
en tuinmuren

*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 25 
augustus 2022.

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

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel


