
Fietsverlichtingsactie 2022
Op zaterdag 5 november 2022 is de jaarlijkse fietsverlichtingsactie. Nog nooit was het 

zo gemakkelijk en goedkoop om je fietsverlichting op orde te hebben. 

Bij deze adressen ben je van harte welkom:
• Mooijekind fietsen, Schoolstraat 45, Noordwijk aan zee
• Fietsmannetje Noordwijk, Stijntjesduinstraat 34, 

Noordwijk
• Looijestijn Tweewielspecialist, Havenstraat 50, 

Noordwijkerhout
• Van Dam Fietsen VOF, Havenstraat 22, 

Noordwijkerhout
• Henk Zwaan Tweewielers, Dorpsstraat 75, 

Noordwijkerhout

Deze specialisten lopen de verlichting voor je na. 
Wanneer reparatie nodig is, hoef je alleen het materiaal 
te betalen en dus geen arbeidsloon. 

Actieweek
Als je op 5 november 2022 geen tijd hebt, heb je 
de week erna nog een kans. Van 7 tot en met 12 
november 2022 geven deze rijwielhandelaren maar 
liefst 10% korting op de totale kosten - materiaal plus 
arbeidsloon - voor reparatie van de verlichting.

Val op
Doe mee. Juist in deze tijd van het jaar is het extra 
belangrijk dat het licht op je fiets het doet. Met 
werkende fietsverlichting ben je beter zichtbaar in het 
donker. Dat voorkomt ongelukken, ergernis bij andere 
weggebruikers en misschien wel een flinke boete. 
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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

Wijziging openingstijden politiebalie’s 
gemeentehuizen

Per 1 november 2022 past de politie de dienstverlening 
bij de politiebalies in de gemeentehuizen aan:

Publieksbalie politie Noordwijkerhout
Herenweg 4
2211CC in Noordwijkerhout
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur

Publieksbalie politie Noordwijk
Voorstraat 42
2201HW in Noordwijk
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 9.00 uur 
tot 17.00 uur (alleen op afspraak)

Wijkagent spreken?
Maak een afspraak via +31 (0)900 88 44

Aangifte doen?
Maak voor aangifte altijd een afspraak via 
+31 (0)900 88 44. Of kijk op politie.nl waar u van veel 
feiten ook aangifte kunt doen.

http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://politie.nl
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Agenda openbare commissievergadering Ruimte van Noordwijk 1 november 2022 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42

Agenda Commissie Ruimte donderdag 1 november 2022 20:00 uur 
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Presentatie stand van zaken De Schelft
4. Raadsvoorstel Begroting 2023 gemeente Noordwijk (Meningsvormende fase)
5. Sluiting

Nieuws van de Raad

Meer informatie
De vergadering wordt live uitgezonden 
via de website van de gemeente 
noordwijk.nl. De vergadering is te volgen 
via noordwijk.nl/gemeenteraad of 
channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, 
meningsvorming en besluitvorming. De commissie 
bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of 
meningsvormende fase. Besluitvorming vindt 
plaats in de gemeenteraadsvergadering.
Bij beeldvorming halen de leden informatie op 
en vormen zich een beeld van een onderwerp, 
bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het 
verzamelen van informatie en het vormen van een 
beeld staan centraal.
Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, 
dan bereiden de leden de besluitvorming in de 

raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. 
De fracties gaan met elkaar in debat en het 
college beantwoordt politieke vragen en legt 
verantwoording af over het voorstel dat voorligt.
De stukken zijn digitaal te raadplegen 
via het Raadsinformatiesysteem 
(noordwijk.nl/gemeenteraad). 

Eenieder heeft het recht tijdens de 
commissievergadering in te spreken. Indien u 
van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u 
verzocht zich de dag zelf voor 12.00 uur aan te 
melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen 
kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon +31 (0)71 
36 60 429, of via griffie@noordwijk.nl

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad? 
Volg ons op Twitter via  @raadnoordwijk.

Test je rookmelders!

Als je slaapt ruik je niets. Gelukkig werken je oren wel 
en kan een rookmelder jou op tijd waarschuwen bij 
brand.

Maandelijks testen
Je weet zeker dat je rookmelders het doen, door ze 
maandelijks te testen. Het is zo gedaan door op de 
testknop te drukken en deze even vast te houden. 
Op een trap gaan staan is meestal niet nodig, je kunt 
de testknop met een bezemsteel of paraplu vanaf de 
vloer indrukken.

Blijf de batterij controleren
Het is belangrijk om de batterij van de rookmelder 
te blijven controleren, zodat de batterij op tijd wordt 

vervangen. Zo weet je zeker dat hij piept als het nodig 
is en voorkom je dat hij je op een koude winternacht 
wakker piept, omdat de batterij leeg is.

Vervangen op vast moment
Heb je rookmelders met een éénjarige batterij vervang 
deze dan elk jaar op een vast moment, bijvoorbeeld in 
de kerstvakantie. De brandweer raadt rookmelders aan 
waarbij de batterijen het tien jaar lang doen. Zo hoef je 
minder vaak de batterij te vervangen en ben je minder 
geld kwijt. 

Een datumsticker
Als je een datumsticker op de rookmelder plakt 
wanneer je een nieuwe batterij plaatst, weet je altijd 
wanneer de batterij voor het laatst vervangen is. 

Vervanging rookmelder
Doet je rookmelder het niet na vervanging van de 
batterij , koop dan een nieuwe rookmelder. Op elke 
rookmelder staat een houdbaarheidsdatum; vervang de 
rookmelder na deze datum. Dit is meestal na 10 jaar. 

Tip
Test je rookmelder de eerste maandag van de maand 
wanneer landelijk de sirenes getest worden; zo vergeet 
je het niet.
 
Meer informatie
Wil je meer informatie over rookmelders en de 
rookmelderplicht? Kijk dan op rookmelders.nl

Studeren met behulp van de individuele 
studietoeslag

Vraag
Door een beperking is studeren en een bijbaan 
moeilijk voor mij. Heeft de ISD een regeling die mij 
kan helpen?

Antwoord
Ja, de overheid biedt een extra steuntje in de rug met 
de individuele studietoeslag. Bent u student aan het 
MBO, HBO of WO en hebt u een beperking? Misschien 
komt u in aanmerking voor deze regeling. 

Wanneer komt u in aanmerking voor de individuele 
studietoeslag?
U kunt in aanmerking komen als:
• U vanwege uw beperkingen niet in staat bent om 

naast de studie nog te werken.
• Uw beperkingen structureel van aard zijn. Dat 

betekent voor een langere periode.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de individuele 
studietoeslag moet u aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
• U bent 15 jaar of ouder
• U ontvangt studiefinanciering op grond van 

de Wet studiefinanciering 2000 of u ontvangt 
een tegemoetkoming op grond van de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten (Wtos)

• U kunt door een structurele medische beperking 
niet werken tijdens uw studie

Hoogte en duur individuele studietoeslag
Bij de ISD Bollenstreek is de individuele studietoeslag 
20% hoger dan het wettelijke bedrag. Door deze 
verhoging hebben meer mensen de mogelijkheid om 
een studie te volgen. De hoogte van de toeslag is 
afhankelijk van uw leeftijd. Kijk voor meer informatie 
over de hoogte van de toeslag op de website van de 
ISD Bollenstreek isdbollenstreek.nl/actuele_bedragen

De studietoeslag kunt u voor de verwachte duur van 
de studie krijgen. Jaarlijks vindt een controle plaats 
of u nog voldoet aan de voorwaarden.

Voldoet u aan de voorwaarden?
Als u denkt in aanmerking te komen voor de 
individuele studietoeslag, kunt u voor het 
aanvraagformulier terecht bij op de website van de 
ISD Bollenstreek isdbollenstreek.nl/studietoeslag

Meer informatie 
Voor vragen over de individuele studietoeslag of het 
aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de 
ISD. Algemene informatie over studiefinanciering 
voor alle typen onderwijs kunt u vinden op 
duo.nl/particulier

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

Volg gemeente 
Noordwijk via

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

http://www.noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
http://noordwijk.nl/gemeenteraad
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
http://rookmelders.nl
http://isdbollenstreek.nl/actuele_bedragen
http://isdbollenstreek.nl/studietoeslag
http://duo.nl/particulier
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Verzonden besluiten

Noordwijk
254865 - 17 oktober 2022
Evenementenvergunning diverse maandagen juli en 
augustus 2023 Cadeau-Crea-Hobbymarkt
295587 - 20 oktober 2022
Evenementenvergunning 12 november 2022 
Prinsenbekendmaking Northgo College
295785 - 20 oktober 2022
Ontheffing art. 35 Alcoholwet carnaval 2022 en 2023 
Northgo College
329445 - 20 oktober 2022
Objectvergunning 25 oktober 2022 Maarten 
Kruytstraat
325320 - 20 oktober 2022
Ontheffing sluitingstijd incidenteel 17 december 
2022 Alexander Beach
321987 - 20 oktober 2022
Kansspelvergunning 17 december 2022 VV SJC 
Lageweg

Noordwijkerhout
323076 - 17 oktober 2022
Ontheffing wegenverkeerswet Rusthof
324661 - 20 oktober 2022
Ontheffing wegenverkeerswet Zeestraat

De Zilk
304695 - 17 oktober 2022
Evenementenvergunning 20 november 
Sinterklaasintocht

Overzicht collectes

In week 43 zijn er geen collectes gepland, zowel geen 
landelijke als plaatselijke collectes.
In week 44 is er een collecte gepland van Diabetes 
Fonds.

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
2022-013071 - 13 oktober 2022
Zuidbroek 93-103 | het intern verbouwen van een 
kantoor en berging tot woonstudio
2022-013094 - 13 oktober 2022
Abraham van Royenstraat 104F t/m 104J | 
het verbouwen van een bedrijfsruimte naar 2 
zelfstandige appartementen
2022-013130 - 14 oktober 2022
Holbeekstraat 16 | het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak

2022-013166 - 17 oktober 2022
Picképlein 8 | het realiseren van een uitbouw voor het 
restaurant, vervangen van de bestaande terrasmuur 
en het verplaatsen van 14 vlaggenmasten en 
wegbewijzering
2022-013171 - 17 oktober 2022
Jan de Ridderstraat 6 | het plaatsen van 2 
vlaggenmasten
2022-013174 - 17 oktober 2022
Invaltij 17 | het plaatsen van een vlaggenmast bij 
basisschool Sophia Hoffenne
2022-013251 - 18 oktober 2022
Herenweg 74C | het kappen van 1 boom
2022-013254 - 18 oktober 2022
Gerrit Heeringastraat 4 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak
2022-013291 - 19 oktober 2022
Parallelboulevard 306 | het wijzigen van de 
constructie t.b.v. het maken van een doorbraak 
tussen keuken en woonkamer

Noordwijkerhout
2022-013140 - 14 oktober 2022
Langevelderweg 27 | het transformeren van een 
rijksmonument tot 32 appartementen
2022-013148 - 16 oktober 2022
Erfvoort 4 | het plaatsen van een dakopbouw

Ontwerpbesluiten ter inzage

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens 
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk bekend, dat zij het voornemen 
heeft, onder toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 
onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te 
verlenen.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
alsmede de ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad ligt ter inzage 
van 2022 voor een periode van zes weken. U 
kunt de stukken (op afspraak) inzien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. Gedurende de 
inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling 
een zienswijze op het voorgenomen besluit indienen. 
(Artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb). 

U kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning 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. Een zienswijze tegen 
de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen richt 
u aan de gemeenteraad. Vermeld bij uw zienswijze 
het adres van de aanvraag en het zaaknummer 
Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact 
op met het Bouwloket van de Omgevingsdienst op 
telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijkerhout
2022-010022
Langevelderweg 149 | het realiseren van een 
aanbouw aan de voorgevel van de woning

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-012398 - 14 oktober 2022
Zonnekant 33 | het bouwen van een dakkapel

2022-008743 - 14 oktober 2022*
Bernadettelaan 47 (kavel 811) | het kappen van 16 
bomen en het herplanten van 10 bomen
2022-012514 - 18 oktober 2022
Van Limburg Stirumstraat 38 | het verwijderen van de 
bestaande erker en het plaatsen van een vlak kozijn
2022-009504 - 18 oktober 2022
Gooweg 33 | het aanbouwen van een toiletgroep in 
het koetshuis van buitenplaats Calorama
2022-011498 - 18 oktober 2022
Maritima 1-2 | het vervangen van de bestaande 
ramen in de kopgevel door dubbele deuren
2022-007102 - 23 september 2022
Erasmusweg 14 | het realiseren van een aanbouw 
aan de achterzijde
2022-012444 - 19 oktober 2022
Keplerlaan 3 | het plaatsen van een reclamezuil met 
bewegwijzering voor het hek bij de entree van het 
terrein
2022-009851 - 19 oktober 2022
Everwijnpark 12 | het wijzigen van de toegangspoort 
en het wijzigen van de bestaande uitweg
2022-010143 - 19 oktober 2022
Koningin Astrid Boulevard 101 te Noordwijk, het 
plaatsen van drie tijdelijke nieuwe strandhuisjes

Noordwijkerhout
2022-010140 - 14 oktober 2022
Langevelderweg 27 | het plaatsen van vier nieuwe 
voetgangersbruggen (i.v.m. het herstellen en 
vernieuwen van De Engelse Tuin)
2022-011507 - 19 oktober 2022*
Liduinalaan 17 | het kappen van een boom met 
herplantplicht
2022-009587 - 19 oktober 2022
Maandagsewetering 160 | het aanleggen van een 
uitweg
2022-010803 - 19 oktober 2022
‘s-Gravendamseweg 10 | het bouwen van een carport 
op het erf

* 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 
oktober 2022.

mailto:infobouwen@odwh.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


