
Politiebalie Noordwijk en Noordwijkerhout 
In verband met de verbouwing van het oude politiebureau aan de Duinwetering is 

de politie tijdelijk gevestigd met publieksbalies in het gemeentehuis Noordwijk en 

Noordwijkerhout. Wilt u de politie spreken? Maak dan eerst telefonisch een afspraak.

Multifunctioneel gebouw
Na de verbouwing keert de politie weer terug naar de 
Duinwetering. Het oude politiepand wordt verbouwd 
naar een multifunctioneel gebouw waarin verschillende 
maatschappelijke functies een plek krijgen. 

De openingstijden en dienstverlening van de politie 
blijven tijdens de verbouwing ongewijzigd:

Publieksbalie politie 
• Gemeentehuis Noordwijk
• Voorstraat 42, Noordwijk
Open: maandag tot en met vrijdag (9.00 tot 17.00 uur).

Steunpunt politie
• Gemeentehuis Noordwijkhout
• Herenweg 4, Noordwijkerhout
Open: dinsdag en donderdag (9.00 tot 17.00 uur).

Wijkagent spreken?
Maak een afspraak via +31 (0)900 8844.

Aangifte doen?
Maak vooraf altijd een afspraak via +31 (0)900 8844
Of kijk op politie.nl waar u van veel feiten ook aangifte 
kunt doen. Daar vindt u ook meer informatie.
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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

Vergunningaanvragen, 
meldingen en verzonden besluiten

Voorieder1

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

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

Verzonden besluiten

Noordwijk
309909 - 20 september 2022
Objectvergunning 18 oktober Koningin Astrid 
Boulevard 
291958 - 20 september 2022
Uitstallingsvergunning Blushing Hoofdstraat 
309414 - 20 september 2022
Melding klein evenement 15 oktober Sint Jeroensweg 
301527 - 20 september 2022
Evenementenvergunning 2 november Allerzielen in 
het licht Gooweg 
260046 - 22 september 2022
Evenementenvergunning 28 september t/m 2 oktober 
Magic Circus Wantveld 
302286 - 23 september 2022
Ontheffing strandgebruik 6 oktober filmopnames 
305619 - 23 september 2022
Ontheffing Wegenverkeerswet eenmalig tussen 26 
september en 2 oktober Bronsgeesterweg 

Noordwijkerhout
306609 - 20 september 2022
Evenementenvergunning 30 september Thuisbus 
Parnassialaan 
306576 - 22 september 2022
Objectvergunning 4 oktober Heilige Geestweg 

http://politie.nl
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
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Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad 4, 5 en 6 oktober 2022 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie dinsdag 4 oktober 2022 20.00 uur
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling besluitenlijst van 7 juni 2022
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Presentatie Privacy
7. Rondvraag
8. Sluiting

Agenda Commissie Welzijn woensdag 5 oktober 2022 20.00 uur 
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling besluitenlijst van 14 september 2022
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Presentatie werking van en ontwikkelingen binnen jeugdhulp
7. Rondvraag
8. Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 6 oktober 2022 20.00 uur 
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling van de besluitenlijst d.d. 15 september 2022
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Partiële wijziging omgevingsvisie Achterweggebied en Vinkeveld-Zuid (beeldvormend)
7. Rondvraag
8. 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.

Overzicht collectes

In week 39 is een collecte gepland van HandicapNL
In week 40 is een collecte gepland van de 
Dierenbescherming

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
RECTIFICATIE: 
2022-011918 - 15 september 2022*
Hoofdstraat 81 | het plaatsen van een reclamebord 
op de gevel 
2022-012114 - 21 september 2022
Duinweg 86 | het vervangen van een roldeur in de 
garage door een 3-delig raamkozijn
2022-012173 - 22 september 2022
Van Limburg Stirumstraat 38 | het vervangen en 
vernieuwen van een reclamebord

Noordwijkerhout
2022-011953 - 16 september 2022
Duinschooten 14 | het aanpassen van de inritten 
parkeerterrein camping Sollasi

2022-011998 - 19 september 2022
Bernadettelaan 15 | het kappen van 2 bomen
2022-012079 - 21 september 2022
Pilarenlaan 79A | het aanleggen van een waterleiding 
van de sloot naar eigen perceel ten behoeve van 
tuinberegening

*gepubliceerd in DRP op 20 september 2022, niet in de 
krant.

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-009704
Lageweg 4 | het tijdelijk huisvesten van een 
buitenschoolse opvang gedurende een periode van 3 
jaar en 6 maanden

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-008271 - 20 september 2022
Albert Verweystraat 40 | het wijzigen van 
gebruiksfunctie
2022-008879 - 20 september 2022
(Gronden naast) Rembrandtweg 42 | het bouwen van 
een woning en plaatsen zonnepanelen
2022-010153 - 21 september 2022
Tulp en Zee te Noordwijk (C358) | het vervangen van 
een speeltoestel
2022-007153 - 21 september 2022
Boerhaaveweg 11 | het verwijderen van asbest en het 
vervangen van kozijnen, waarbij een tweetal kozijnen 
worden gewijzigd
2022-006259 - 21 september 2022
Vinkenlaan 39 | het wijzigen van het gebruik van de 
bollenschuur, door de 1e verdieping voor bewoning in 
te richten
2022-011502 - 21 september 2022
Tolhoren 81 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Noordwijkerhout
2022-007582 - 16 september 2022
Eyken Donck 23 | het legaliseren van een verhoging 
van de bestaande erfafscheiding
2022-010036 - 20 september 2022
Duinweg 42 | het herbouwen van een woning

Verzonden besluiten - Beroep

Alleen voor instellen beroep 

Noordwijkerhout
2021-010177 - 22 september 2022
Langevelderweg 16 | Omgevingsvergunning  
(besluit in heroverweging) voor het aanleggen van 
een inrit achterzijde woning, 

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op woensdag 5 
oktober 2022.

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
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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


