
Wij wensen je een  
veilige jaarwisseling! 
Jaarlijks raken tientallen mensen in onze gemeente gewond. Vuurwerk is niet alleen 

gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor je omgeving. 

Regels en tips
We wijzen je graag nog even op de regels én 
veiligheidstips: 
• Vuurwerk mag alleen op 31 december 2022 vanaf 

18.00 uur tot 1 januari 2023 2.00 uur worden 
afgestoken. 

• Net als voorgaande jaren kan alleen op 3 werkdagen 
vuurwerk worden gekocht. De verkoopdagen in 2022 
zijn 29, 30 en 31 december 2022. 

• Ga je tijdens de jaarwisseling vuurwerk afsteken of 

naar buiten om te kijken? Bescherm dan je ogen met 
een vuurwerkbril. 

• Steek vuurwerk alleen af volgens de 
gebruiksaanwijzing, zo zorg je dat je veilig bent en 
verklein je de kans op ongelukken. 

• Op de verpakking van legaal vuurwerk staat vermeld 
welke leeftijd je moet hebben om dat vuurwerk te 
mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 
jaar) hangt af van het soort vuurwerk. 

• Steek nooit illegaal vuurwerk af! 
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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

Belastingen Bollenstreek

Bekendmaking belastingverordeningen

De gemeenteraad van de gemeente Noordwijk 
heeft op 20 december 2022 de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld:
• de Verordening onroerende-zaakbelastingen 

Noordwijk 2023;
• de Verordening belastingen op roerende woon- en 

bedrijfsruimten Noordwijk 2023;
• de Verordening afvalstoffenheffing Noordwijk 2023 

met bijbehorende tarieventabel;
• de Verordening forensenbelasting Noordwijk 2023;
• de Verordening tot intrekking van de Verordening 

hondenbelasting Noordwijk 2022;
• de Verordening tot eerste wijziging van 

de Legesverordening Noordwijk 2022 met 
bijbehorende tarieventabel;

• de Verordening marktgelden Noordwijk 2023;
• de Verordening precariobelasting Noordwijk 2023 

met bijbehorende tarieventabel;
• de Verordening rioolaansluitrecht Noordwijk 2023;
• de Verordening rioolheffing Noordwijk 2023;
• de Verordening toeristenbelasting Noordwijk 2023;
• de Verordening lijkbezorgingsrechten Noordwijk 

2023 met bijbehorende tarieventabel;
• de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 

2023 met bijbehorende tarieventabel en 
kostenberekening naheffingsaanslag;

• de Parkeerverordening Noordwijk 2023;
• de Regeling kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen Noordwijk 2023;
• de compensatieregeling Lastenverlichting 

Noordwijk 2023.

Deze verordeningen treden in werking op 
de eerste dag na die van bekendmaking op 
officielebekendmakingen.nl De datum van ingang 
van de heffingen is 1 januari 2023. De besluiten 
liggen tijdens kantooruren (op afspraak) ter 
inzage op het gemeentehuis. Bekendmaking 
aanwijzingsbesluit parkeerbelasting en besluit 
uitgifte parkeervergunningen Het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noordwijk heeft op 20 december 2022 het 
aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen Noordwijk 
2023 en het Besluit uitgifte parkeervergunningen 
Noordwijk 2023 vastgesteld. Deze besluiten treden in 
werking op de eerste dag na die van bekendmaking 
op officielebekendmakingen.nl De besluiten liggen 
tijdens kantooruren (op afspraak) ter inzage op het 
gemeentehuis.

Vuurwerk in gemeente Noordwijk
Naast de landelijke geldende vuurwerkregels gelden in de 
gemeente Noordwijk aanvullende regels. Er zijn namelijk 
plaatsen aangewezen waar je tijdens de jaarwisseling 
geen vuurwerk mag afsteken. Deze plaatsen zijn: 
• op schoolpleinen; 
• op het terrein van zorginstellingen; 
• op het terrein van dierenasiels- en pensions; 
• op het terrein van brandstofverkoop- en 

opslagpunten; 
• binnen een afstand van 100 meter tot een molen. 

Op onze website lees je alles over vuurwerk in de 
gemeente Noordwijk noordwijk.nl/vuurwerk

http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://officielebekendmakingen.nl
http://officielebekendmakingen.nl
http://noordwijk.nl/vuurwerk
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ISD Bollenstreek

Nieuwe bedragen en wijzigingen 2023

Vraag
Welke bedragen wijzigen per 1 januari 2023? En zijn 
er verder nog belangrijke wijzigingen?

Antwoord 
Per 1 januari 2023 wijzigt een aantal bedragen 
van de Participatiewet (PW), het Besluit 
bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), de 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werklozen werknemer (IOAW), 
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Normbedragen PW
• Bedragen Bbz, IOAW en IOAZ
• Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) hulp bij 

het huishouden
• Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) 

begeleiding
• De tarieven en werkwijze van de Regiotaxi
• De tarieven voor een Gehandicaptenparkeerkaart

Het jaar 2022 zit er bijna op.
Een nieuw jaar vol nieuwe kansen staat voor de deur. 

Goede voornemens?
In wensbomen op diverse plekken in onze gemeente

hangen mooie vacatures voor vrijwilligerswerk. 
Vrijwilligers zijn de lichtpuntjes in de levens 

van veel mensen.
Kijk eens in een van de wensbomen.

En pak er gerust een kaartje uit.

Fijne Feestdagen en op naar een 
Gelukkig Nieuwjaar met en voor elkaar.

Bekijk alle mooie
vrijwilligers vacatures op

de vacaturebank via
www.welzijnnoordwijk.nl

Uitnodiging

U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Noordwijk. 

Maandag 9 januari
NH Congrescentrum Leeuwenhorst

Rotonde
Noordwijkerhout

17.00 uur tot 19.30 uur
18.00 uur - Nieuwjaarsspeech burgemeester Wendy Verkleij

Het wordt een warme, muzikale en gezellige bijeenkomst.

Wij hopen u te begroeten!
Het gemeentebestuur van Noordwijk

Kerstboominzameling 2023

Woonplaats Noordwijk
Op woensdag 4 januari 2023 tussen 10.00 en 15.00 
uur kunnen kerstbomen worden gebracht op de 
volgende locaties:
• Palaceplein;
• Wantveld;
• Bonnikeplein;
• Van Limburg Stirumstraat (Verkadeplein);
• Grote parkeerterrein (naast Northgo College);
• De Hagen (het terrein bij de scholen).

Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk
Op woensdag 4 januari 2023 tussen 10.00 en 15.00 
uur kunnen kerstbomen worden gebracht op de 
volgende locaties:
• De Brink;
• Groenewege hoek Spanjaarskrocht;
• Parkeerplaats Sporkenhout;
• Parkeerplaatsen Fazantlaan ter hoogte van  

nr 40 t/m 44;
• Parkeerterrein De Duinpan in De Zilk.

Bijdrage per ingeleverde boom
Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvang je € 0,50. 
Heb je meer dan 50 kerstbomen en wil je dat deze 
worden opgehaald? Meld dit dan uiterlijk 2 januari 
2023 tot 15.00 uur bij Heemskerk Noordwijkerhout via  
+31 (0)252 37 23 31. Met vermelding van het adres 
en het aantal bomen. Dit i.v.m. de uitbetaling. De 
kerstbomen worden dan op dinsdag 3 januari 2023 
opgehaald.

Schoon aanleveren
Verzoek is om de versieringen en plastic pot te 
verwijderen van de boom. De bomen worden 
gecomposteerd en deze materialen verstoren het 
composteringsproces. 

Gevaarlijke situaties
Zie je een gevaarlijke situatie met kerstbomen, 
meld dit dan online via fixi.nl of de app Fixi. Kijk bij 
de veelgestelde vragen hoe je een melding maakt. Of bel 
met ons Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

Wij zullen er dan voor zorgen dat de kerstboom wordt 
verwijderd.

Pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding
Als u een persoonsgebonden budget (pgb) hebt voor 
de hulp bij het huishouden of begeleiding, dan hebt 
u persoonlijk een brief van de ISD over de nieuwe 
tarieven gekregen. 

Normbedragen Participatiewet
Deze bedragen kunt u vanaf 2 januari 2023 vinden 
op de website van de ISD Bollenstreek. Als u een 
uitkering hebt voor levensonderhoud, dan krijgt u in 
februari een specificatie van uw uitkering waarop het 
nieuwe normbedrag staat waar u recht op hebt.

Energietoeslag 2023
In 2023 komt er weer een energietoeslag voor 
inkomens met een laag inkomen. De verwachting 
is dat eind januari 2023 meer bekend is over de 
bedragen, de voorwaarden en hoe aan te vragen. 

Wonen met ondersteuning en maatschappelijke 
opvang
Vanaf 1 januari 2023 zijn wonen met ondersteuning 
en maatschappelijke opvang een taak van de ISD 
Bollenstreek. Onder Wonen met ondersteuning 

vallen: beschermd wonen thuis, beschermd wonen 
light of beschermd wonen. 

Formele documenten, informatie en folders
De actuele verordeningen, uitvoeringsregels en 
folders staan uiterlijk 2 januari 2023 op de website 
van de ISD Bollenstreek. 

Vragen/meer informatie
Voor meer informatie over het beleid, de nieuwe 
bedragen, de nieuwe taken, de folders en formulieren 
kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. 

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://fixi.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
372906 - 20 december 2022
Ontheffing wegenverkeerswet 2023 Cluster BOC, 
BOG, PCI 

Noordwijkerhout
367395 - 15 december 2022 
Objectvergunning hijswerkzaamheden 18 januari 
2023 Spanjaarskrocht 
370696 - 20 december 2022
Vuurwerkverkoopvergunning 29, 30 en 31 december 
2022 Havenstraat 
370728 - 20 december 2022
Vuurwerkverkoopvergunning 29, 30 en 31 december 
2022 Smederij 
363897 - 22 december 2022
Ontheffing art. 35 alcoholwet 14 januari 2023 
Schelftweg 
370695 - 22 december 2022
Ontheffing sluitingstijd 11 maart 2023 Brasserie op 
Dorp 
373203 - 22 december 2022
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Zeestraat 

Overzicht collectes

In week 52 is er geen collecte gepland.
In week 1 is er nog geen collecte gepland.

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
2022-015638 - 16 december 2022
Dompad (middengebied) | het aanleggen van 2 bruggen
2022-015699 - 16 december 2022
Spinozaweg 8 | het verbouwen van een woning
2022-015818 - 21 december 2022
Boechorsthof 68 | het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak
2022-015854 - 21 december 2022
De Grent 30 | het plaatsen van een gevelreclame, 
21-12-2022
2022-015859 - 22 december 2022
Leidsevaart 230 | het inrichten van een tijdelijke 
opslag ten behoeve van bestratingsmaterialen

Noordwijkerhout
2022-015713 - 16 december 2022
Schippersvaartweg 44 | het verbouwen van de 
bedrijfsruimte ten behoeve van een functiewijziging 
naar migrantenhuisvesting
2022-015724 - 16 december 2022
Schippersvaartweg 34 | het herinrichten van de 
bedrijfsruimte ten behoeve van de huisvesting van 
arbeidsmigranten,
2022-015809 - 20 december 2022
De Vlashoven 13 | het uitbouwen van de woning aan 
de achterzijde
2022-015858 - 22 december 2022
Spanjaarskrocht 14 | het kappen van de 
(vergunningplichtige) bomen en het planten van de 
nieuwe bomen

De Zilk
2022-015601 - 15 december 2022
Beukenlaan 28 | het plaatsen van een erker

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.

Noordwijk
2022-013566
Kraaierslaan | het veranderen van een bestaande 
in-uitrit
2022-014296
Pauluslaan 39 (kavel 813) | het bouwen van een 
woning en bijbehorend bouwwerk

Noordwijkerhout
2022-014066
Zwaluwlaan 1 | het wijzigen van de bestemming van 
een kantoor naar 4 appartementen
2022-013842
Bouwlust 16 | het vervangen van de dakkapel aan de 
voorzijde

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-013691 - 16 december 2022
Kerkstraat 87 | het verkopen van koffie en thee in een 
winkel voor duurzame kinderkleding
2022-015276 - 20 december 2022
Gerberahof 9 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde
2022-010799 - 20 december 2022
Herenweg 45 | het wijzigen van het gebruik van de 
bedrijfsbestemming naar een woonbestemming
2022-014969 - 21 december 2022*
gemeentelijke gronden tegenover IJmuiderstraat 19 
en Zandvoortsestraat 28 | het kappen van twee bomen
2022-012652 - 21 december 2022*
Pauluslaan 33 | het kappen van 3 bomen en het 
herplanten van 3 bomen

Noordwijkerhout
2022-014923 - 20 december 2022
Gooweg 41 | het aanleggen van een tijdelijke uitrit ten 
behoeve van het wegrijden van opgeslagen hout op 
een ventweg

*voor deze besluiten geldt een uitgestelde 
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

Welstandvergadering (Vanaf 5 januari 2023 
vergadering adviescommissie 
Omgevingskwaliteit)

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld. 
De eerstvolgende vergadering voor afspraken zal 
plaatsvinden op donderdag 12 januari 2023.

MELD
MISDAAD
ANONIEM
0800-7000
meldmisdaadanoniem.nl

Heb je een
vermoeden
van opslag
of handel
in illegaal
vuurwerk?

Heb je een vermoeden van 
opslag of handel in illegaal 
vuurwerk?
MELD MISDAAD ANONIEM

0800-7000
meldmisdaadanoniem.nl


