
Vul de vragenlijst over 
onze dienstverlening in!
De gemeente Noordwijk wil graag van u weten, hoe u onze dienstverlening ervaart. 

Daarvoor hebben we vorig jaar een vragenlijst onder onze inwoners uitgezet. Dit was 

een startpunt voor de gemeente om te kijken hoe we kunnen verbeteren naar een 

uitstekende dienstverlening. 

Vragenlijst 
Dit jaar zetten we weer een vragenlijst uit, de 1-meting. 
Zo kijken we of we op de goede weg zijn. Het invullen 
van de vragenlijst duurt maximaal 5 minuten en is 
anoniem. Invullen kan tot en met eind januari 2022. 
Doet u mee?

De 1-meting
Dit onderzoek is een 1-meting. Met vragen als: 
‘op welke manier heeft u contact gehad met de 
gemeente?’ en ‘hoe heeft u dit contact ervaren?’ Maar 
ook bijvoorbeeld of de gemeente voldoende doet om 
u te betrekken bij beslissingen. Deze vragen werden 
vorig jaar ook gesteld in de 0-meting. We vergelijken 
de resultaten uit de 1-meting met die van de 0-meting. 
Zo kunnen we zien of we op de goede weg zijn.

Een 8 voor onze dienstverlening
In ons ‘programma dienstverlening’ streven wij naar 
een rapportcijfer 8. Dat is best een ambitie. Maar wij 
gaan ervoor! Wij doen dat graag samen met u. We 
vragen u, net als vorig jaar: ‘welk rapportcijfer geeft 
u onze dienstverlening?’ Zo meten we of we goed op 
weg zijn met onze verbeteringen. De resultaten delen 
we natuurlijk met u. 

Doe mee
Vul de vragenlijst in op de website 
noordwijk.nl/dienstverlening

Fijn dat u ons wilt helpen om onze dienstverlening te 
verbeteren!
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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

Gemeente Noordwijk zoekt Junior Cyber 
Agents

De gemeente Noordwijk hecht veel waarde aan de 
online veiligheid. Zeker van kinderen. Daarom roepen 
we kinderen tussen de 8 en 12 jaar op, om Hackshield 
te spelen. En junior Cyber Agents van de gemeente te 
worden. 

Aangesloten bij Hackshield
De gemeente heeft zich bij Hackshield aangesloten 
om cybercriminaliteit aan te pakken. En de jeugd 
digitaal vaardig te maken. Daarom loopt de komende 
maanden een campagne waarin we de kinderen uit 
gemeente oproepen op Hackshield te spelen en Junior 
Cyber Agent te worden. 

Wat is Hackshield?
Hackshield is een online game die kinderen weerbaar 
maakt tegen cybercrime. Met het spel leren ze van 
alles over hackers, veilig internetten en het herkennen 
en voorkomen van online gevaar. Zo worden ze Cyber 
Agents. Die alleen niet zichzelf maar ook hun ouders, 
opa’s, oma’s en vriendjes beschermen tegen online 
criminaliteit. 

De beste spelers
De beste spelers worden aan het einde van de 
campagne officieel gehuldigd en in het zonnetje gezet.

Aanmelden
Wil jouw kind Junior Cyber Agent worden 
en meehelpen de cybercriminelen te 
verslaan? Dan kunnen zij zich aanmelden via: 
https://nl.joinhackshield.com/gemeente/noordwijk

Bekendmaking reglement gemeentelijke 
belastingen

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk heeft op 18 januari 2022 besloten 
tot vaststelling van het Reglement automatische 
incasso gemeentelijke belastingen Noordwijk 2022.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na 
die van de elektronische bekendmaking in het 
gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl 

Het besluit ligt (op afspraak) tijdens kantooruren 
ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 42 in 
Noordwijk.

http://noordwijk.nl/dienstverlening
https://nl.joinhackshield.com/gemeente/noordwijk 
http://www.officielebekendmakingen.nl


Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk op 27 januari 2022
Op donderdag 27 januari 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. Douzastraat 2 Noordwijk
5. Achter Voorstraat 41 Noordwijk
6. Jaarverslag
7. Wat verder ter tafel komt
8. Sluiting en volgende vergadering 
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Meer informatie
De agenda wordt definitief vastgesteld ter 
vergadering. De actuele agenda en stukken zijn te 
raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad

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 26 
januari 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.

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via 

 @raadnoordwijk

Zitting centraal stembureau 
gemeenteraadsverkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
Om nieuwe leden van de gemeenteraad van Noordwijk 
te kiezen. Het centraal stembureau beslist op vrijdag 4 
februari om 10.00 uur in een openbare zitting over:

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
•  het handhaven van de daarop voorkomende 

kandidaten;
•  het handhaven van de daarboven geplaatste 

aanduiding van een politieke groepering;
•  de nummering van de ingeleverde lijsten van 

kandidaten.

Zitting bijwonen
De zitting is openbaar. U kunt de zitting digitaal volgen 
via de website van de gemeente. 
Door de coronamaatregelen kan een beperkt aantal 
mensen bij de zitting aanwezig zijn. Wilt u deze zitting in 
persoon bijwonen? Dan moet u zich vooraf aanmelden. 
Dit kan via e-mail: verkiezingen@noordwijk.nl

Bezwaar indienen
U kunt van de mogelijkheid gebruikmaken om 
eventuele bezwaren in te dienen. Dat kan op 
verschillende manieren:
1.  U kunt vooraf laten weten dat u de zitting in persoon 

wilt bijwonen.
2.  Tijdens de uitzending wordt een link bekendgemaakt 

om via MS teams te kunnen inbellen. U hoeft 
daarvoor geen programma op uw computer te 
hebben. De zitting van het hoofdstembureau last 
een pauze in om eventuele bezwaren via MS Teams 
kenbaar te maken. 

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen vindt u op 
noordwijk.nl/verkiezingen
Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe 
informatie over de gemeenteraadsverkiezingen.

Verzonden besluiten

Noordwijk
77704 - 17 januari 2022
Markstandplaatsvergunning Noordwijk
187836 - 17 januari 2022
RVV-ontheffing Van Son Muliticleaning 
186904 - 17 januari 2022
Objectvergunning 14 februari 2022 Ranonkelstraat 
187205 - 18 januari 2022
RVV-ontheffing Nieuwe Zeeweg
181558 - 20 januari 2022
Ventvergunning Roffa Dan Catering
187383 - 20 januari 2022
Ontheffing strandgebruik Ziesel
183328 - 17 januari 2022
Evenementvergunning 27 februari 2022 
Atletiekvereniging NSL
187097 - 20 januari 2022
Ontheffing wegenverkeerswet
188233 - 20 januari 2022
Objectvergunning 21 februari 2022 Losplaatskade

Overzicht collectes

• In week 4 en 5 zijn geen collectes gepland dit 
geldt zowel voor de landelijke als de plaatselijke 
collectess

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

Besluiten dagelijks bestuur ISD 
Bollenstreek

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft 
op 20 januari 2022 onderstaande Uitvoeringsregels 
vastgesteld. Deze uitvoeringsregels gaan met 
terugwerkende kracht in per 
1 januari 2022. 

1.  Uitvoeringsregels Loonkostensubsidie PW 
2022 onder gelijktijdige intrekking van de 
Uitvoeringsregels Loonkostensubsidie PW 2018

2.  Integrale Uitvoeringsregels Debiteuren ISD 
Bollenstreek 2022 vast te stellen onder gelijktijdige 
intrekking van de Integrale Uitvoeringsregels 
Debiteuren ISD Bollenstreek 2021 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD 
Bollenstreek. De documenten staan vanaf 
24 januari 2022 op de website van de ISD Bollenstreek 
(isdbollenstreek.nl) onder Verordeningen en 
Regelingen.

Startpunt geldzaken uitgebreid met 
geldplan ‘Werkloosheid’ 

Wat is Startpunt Geldzaken? 
Startpunt Geldzaken ondersteunt huishoudens 
bij het in balans brengen van hun financiën door 
middel van geldplannen. Startpunt Geldzaken is 
een samenwerking van een aantal onafhankelijke 
financiële organisaties, waaronder het NIBUD 
(Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). 
Het maken van een geldplan is anoniem en gratis.  

Nieuw geldplan ‘Werkloosheid’
Bent of wordt u werkloos, dan hebt u direct te maken 
met minder inkomen. Het is belangrijk om dan 
opnieuw inkomsten en uitgaven op een rij te krijgen. 
U kunt daarmee  betalingsachterstanden of zelfs 
schulden voorkomen. Met dit geldplan krijgt u inzicht 
in uw huidige financiële situatie bij werkloosheid.

ISD Bollenstreek

Geldplannen 
Op de website van de ISD Bollenstreek vindt u alle 
geldplannen. Welk geldplan voor u van toepassing/
interessant is, is afhankelijk van uw financiële vraag.

1. Hebt u financiële zorgen of problemen?
2. Wilt u (meer) geld overhouden?
3. Wat kunt u doen met het geld dat u over hebt?
4. Wilt u ondersteuning voor uw kind?
5. Wilt u sparen voor de studie van uw (klein) kind?
6. Wat moet u regelen als u 18 wordt?
7. Wat kunt u doen voor uw pensioen?
8. Waar moet u op letten als u ZZP’er bent of wordt?
9. Welke hulp bij geldzaken voor statushouders?
10. Wat zijn de financiële consequenties bij scheiden?
11. Wat is uw financiële situatie bij werkloosheid?
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over Startpunt Geldzaken en de 
geldplannen kunt u terecht op de website van de ISD 
Bollenstreek isdbollenstreek.nl

Bereikbaarheid ISD
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://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://noordwijk.nl
mailto:erfgoedcommissie%40noordwijk.nl?subject=
http://twitter.com/raadnoordwijk
mailto:verkiezingen%40noordwijk.nl?subject=
http://noordwijk.nl/verkiezingen
http://isdbollenstreek.nl
http://isdbollenstreek.nl
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Corona- &  
vaccinatie-informatie 
In deze rubriek brengen we actuele zaken en informatie rondom corona en 

vaccinatie onder de aandacht.

Boosterprik zonder afspraak in Leeuwenhorst!
Vanaf maandag 24 januari 2022 kunnen 
mensen zonder afspraak een boosterprik halen 
op de vaccinatielocatie NH Leeuwenhorst in 
Noordwijkerhout. Neem wel je mondkapje en een 
ID-bewijs mee. 

Versoepelingen & wijzigingen 
coronamaatregelen
Bij het ter perse gaan van deze krant was nog 
niet duidelijk wat er in de persconferentie van  
25 januari 2022 zou worden gemeld. 

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

RIVM | coronavaccinatie.nl |   

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-000578 - 14 januari 2022
Van de Mortelstraat (M 4171) | het wijzigen van een 
aantal gevels
2022-000606 - 17 januari 2022
Wantveld 13 | het kappen van 2 bomen
2022-000703 18 januari 2022
Derk Bolhuisstraat 68 | het aanbouwen aan de 
voorzijde van de woning

Noordwijkerhout
2022-000623 - 17 januari 2022
Van ’t Haaffstraat 24 | het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde

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
2021-021190
Langevelderweg 27 | het wijzigen van gebruik van het 
hoofdgebouw tbv woningen
2021-021302
Langevelderweg | het bouwen van 54 
nieuwbouwwoningen fase 2B + 2C Landgoed in het 
Houte
2021-017143
Pauluslaan | het bouwen van een woning en 
aanleggen van een inrit
2021-021220
Leeweg 1A | het tijdelijk vestigen van een werkplaats 
dat agrarische en delfstofwinningsmachines 
ontwerpt, vervaardigt en repareert in de bollenschuur

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2021-019464 - 17 januari 2022*
Pauluslaan 55 (kavel 41) te Noordwijk | het kappen 
van 10 bomen
2022-000236 - 18 januari 2022
Boechorsthof 37 | het verwijderen van een rooster en 
het dichtmetselen van de sparing aan de zijgevel
2021-022510 - 18 januari 2022
Het Laantje 25 | het plaatsen van nieuwe beglazing
2021-020896 - 18 januari 2022
Kapteynstraat 1 | het uitbreiden van een 
parkeerterrein, het verplaatsen van de rijwielberging 
en inrichten omheinde buiten-testlocatie
2021-022521 - 19 januari 2022
Julianastraat 22 | het vervangen van een dakkapel in 
het voordakvlak van de woning
2021-018971 - 20 januari 2022
Oude Zeeweg 52 | het verbouwen en uitbreiden van 
de woning

Noordwijkerhout
2021-021527 - 14 januari 2022*
Bernadettelaan 21 | het kappen van 9 bomen en 
herplant 9 bomen, 14-01-2022*
2022-000028 - 18 januari 2022
Prof Aalberselaan 2 | het vervangen en wijzigen van 
de indeling van het raamkozijn aan de voorgevel op 
de begane grond
2021-020981 - 18 januari 2022* 
Langevelderweg 27 | het kappen van 57 bomen en 
herplant 57 bomen

* 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 27 
januari 2022. 

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

https://twitter.com/Rijksoverheid
https://www.facebook.com/Rijksoverheid
https://www.instagram.com/rijksoverheid.nl/

