
Ontdek de streek tijdens 
Fiets zoekt Groen
Stap op de fiets en ontdek de groene parels van de Duin- en Bollenstreek. Er is veel 

meer te beleven in je eigen buurt dan je wellicht zou denken. 

Groene projecten
Tijdens Fiets zoekt Groen op zaterdag 2 juli 2022 kun 
je een kijkje nemen bij de bijzondere, groene projecten 
in de Duin- en Bollenstreek via een mooie fietsroute 
die je zelf kunt samenstellen. Laat je inspireren en stel 
je vragen aan gepassioneerde groen liefhebbers. Doe 
ideeën op voor je eigen tuin en stop tussendoor voor 
een groene wandeling of een hapje en drankje. 

Beter klimaat
Steeds meer mensen genieten van tuinieren en dragen 

graag bij aan een beter klimaat. Meer groen in het dorp 
verbetert het milieu, helpt voor een rijke biodiversiteit, 
vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, 
dempt geluidshinder en geeft koelte in warme 
periodes.

Meer informatie
Kijk op de website van de Groene 
Uitdaging voor een kaart met de locaties: 
degroeneuitdaging.nl/fietszoektgroen
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Word lid van het digipanel | Denk mee over actuele onderwerpen die in de gemeente Noordwijk spelen 
Ga voor aanmelding naar noordwijk.nl/digipanel

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

Informatieavond herontwikkeling locatie 
Zilveren Kruis

De bestaande kantoorlocatie Zilveren Kruis in 
Noordwijk is sinds een aantal jaren niet meer in 
gebruik als kantoor. Er is gekeken naar een duurzaam, 
haalbaar en toekomstbestendig plan voor de locatie. 
Inmiddels zijn de plannen voor de herontwikkeling 
van het terrein naar nieuwbouwwoningen concreter 
uitgewerkt en is er een schetsontwerp van de 
herontwikkeling gemaakt. 

Bekijk de plannen
Als je geïnteresseerd bent in deze plannen voor 
nieuwbouwwoningen, dan ben je welkom tijdens de 
inloopinformatieavond op dinsdagavond 5 juli 2022 
tussen 19.00 en 21.00 uur. De toegang is via de 
hoofdingang van het bestaande kantoorcomplex aan 
de Van de Mortelstraat 4 in Noordwijk.

Cursus rijvaardigheid voor 50+ 
automobilisten  

Op dinsdag 13 september 2022 organiseert de afdeling 
Veilig Verkeer Noordwijk en Teylingen (VVN) een 
rij vaardigheidscursus 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 hun 
gehoor, gezichts- en reactievermogen Ook wordt 
ingegaan op (nieuwe) verkeersregels. 

In juni, juli en augustus 2022 
haalt Meerlanden het GFT-
afval wekelijks op
Kijk voor de extra ophaaldagen op de 
afvalkalender op afvalkalender.meerlanden.nl of 
download de Meerlanden app.

https://inzamelkalender.meerlanden.nl/modules/800bf8d7-6dd1-4490-ba9d-b419d6dc8a45/kalender/
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In deze wekelijkse column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over 

zijn of haar ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Dorine Putman.

Een droomhuis
Dit is zo’n droomhuis uit een sprookjesboek. 
Helemaal verscholen in de tuin en van de straat 
af niet te zien door het weelderige groen. Een 
energiegesprek werd aangevraagd omdat de 
gasrekening toch wel aan de hoge kant is. 
Tegenwoordig hoor ik drie verschillende redenen 
om een gesprek aan te vragen: de gasrekening, de 
enge veranderingen in het klimaat en de enorme 
bedragen die via onze gasrekening naar een 
akelige oorlog gaan. Wat ook de motivatie voor 
een energiebespaargesprek is, we gaan altijd 
gewoon kijken naar de eenvoudige aanpassingen 
die vooral te maken hebben met een beetje je 
gewoonten veranderen. Daarna kijken we naar 
mogelijkheden en wensen om te investeren in 
betere isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. 
Bij lang niet alle gesprekken valt het besluit om te 
investeren en dat is ook niet het hoofddoel. 

Hier hebben we een huishouden met twee 
personen die een prachtige gerenoveerde slaap- en 
werketage hebben boven de woonkamers. Ik neem 
eerst een kijkje in de kast waar de vloerverwarming 
slangen uit een verdeelstuk komen. De 
temperatuur van het water staat op maximaal 32 
graden afgesteld. Dat lijkt mij best hoog in het 
voorjaar en voor een prima geïsoleerde verdieping 
waar, behalve in één kamer, alleen geslapen wordt 
en gebadderd. Tot mijn verbazing is er geen 

kamerthermostaat aanwezig. Dat betekent dus dat 
hier altijd de vloerverwarming aangaat zolang die 
32 graden watertemperatuur nog niet is bereikt. 
En er hangt ook geen thermometer aan de wand 
om te controleren hoe warm het eigenlijk is. Ook 
zijn de afstelknoppen voor de diverse kamers 
niet speciaal ingeregeld, dus overal gaat evenveel 
warmte naar toe. Het voelt altijd heerlijk warm aan, 
daarboven, zegt de bewoonster. Ja, dat verklaart 
wellicht ook wel dat de gasrekening hoog is. 
Hier moet met meer precisie de vloerverwarming 
worden geregeld. Omdat de bewoonster er zelf 
aardigheid in heeft, stel ik voor dat ze begint met 
een thermometer op te hangen en goed te kijken 
wat er gebeurt. En ook de watertemperatuur van 
de vloerverwarming lager te zetten. Steeds een 
beetje lager, totdat ze merkt dat kamer te koud 
blijft. Dan weer een beetje hoger instellen. Voor wie 
dit leuk vindt is zelf zo alert bezig zijn een prima 
manier om geld te besparen.

Bij de benedenverdieping is er helaas door de 
aannemer enkele jaren geleden geen spouw 
aa ngebracht. De buitenmuur is wel aan de 
binnenkant keurig opnieuw gestukt, maar stucwerk 
is uiteraard geen isolatie. Door die enkele muur 
gaat wel veel warmte zomaar direct naar de 
buitenlucht. En, omdat vocht altijd het koudste 
plekje in huis uitzoekt om neer te slaan, is er 
helaas ook alweer heel wat schimmel te zien 

op het mooie nieuwe 
stuc. Wat nu te doen? 
Natuurlijk is een spouw aanbrengen het beste, 
maar ik kan wel begrijpen dat de bewoners hier 
niet meer zoveel zin in hebben. Ik stel voor dat 
ze beginnen met de planten weg te halen die op 
een paar plekjes tegen de enkele muur staan 
en die bewaterd worden. Er staan nog genoeg 
prachtige planten in de tuin. Verder zouden een 
paar kleine infrarood-panelen in de kamers bij 
de schimmelplekken op de muur kunnen helpen 
om die muur te drogen. En zeker ook in de, 
gelukkig, kurkdroge kruipruimte even speciaal 
kijken hoe de balken ervoor staan die vlak bij de 
schimmelplekken zitten. En ten slotte: ook hier 
weer het advies goed ventileren. Droge lucht 
verwarmen is veel goedkoper dan vochtige lucht 
verwarmen. Ik laat een vochtigheidsmetertje van 
de gemeente achter zodat de bewoners zelf goed 
kunnen controleren of de luchtvochtigheid nog in 
orde is.

Afspraak maken
Is uw belangstelling gewekt, dan kunt u geheel 
vrijblijvend, belangeloos en kosteloos een 
afspraak maken. De energiecoaches hebben 
hun gebied onderverdeeld in Noordwijk aan Zee, 
Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. 
U kunt uw afspraak maken via 
bespaarafspraak.nl/noordwijk

Energiecoaches aan het woord: 
Dorine Putman (18) Omgevingsdienst West-Holland

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-008442 - 10 juni 2022
Strandplevier 49 | het vervangen van een 
garageroldeur met een kozijn met 2 deuren
2022-008323 - 16 juni 2022
Schoolstraat 59 | het verbouwen van een woning
2022-008354 - 17 juli 2022
Duizendblad 48 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde
2022-008375 - 17 juni 2022
Pauluslaan 57 | het bouwen o.a. de luifels voor de 
woning
2022-008388 - 17 juni 2022
Julianastraat 50A | het bouwen van een nieuwe 
woning
2022-008395 - 19 juni 2022
Koningin Astrid Boulevard 104 | het tijdelijk 
plaatsen van twee party-units en een ijsbaan 
(Winterwonderland)
2022-008417 - 19 juni 2022
Duinweg 99 | het realiseren van een werkterrein
2022-008405 - 20 juni 2022
Freesialaan 8 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak
2022-008468 - 20 juni 2022
Tulp en Zee 1 | het tijdelijk plaatsen van (winter)
opslagcontainers van strandpaviljoen de Zeespiegel
2022-008550 - 22 juni 2022
Vincentlaan 9 | het kappen van 2 zieke bomen
2022-008568 - 22 juni 2022
Maarten Kruytstraat 1 | het inrichten van een 
bouwplaats
2022-008581 - 22 juni 2022
Pauluslaan 55 (Sancta Maria kavel 41) | het kappen 

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 5 juli 2022
Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Gemeenteraadsvergadering 19:00 uur - 23:00 uur* AANGEPASTE AANVANGSTIJD*
1. Opening
2.  Vaststelling agenda
3.  Vaststelling besluitenlijst d.d. 21 juni 2022
4.  Benoeming kinderburgemeester
5. Benoeming en installatie wethouders
6.  Installatie raadsleden (onder voorbehoud van benoeming wethouders)
7.  Benoeming en installatie commissieleden
8. Vaststelling hamerstukken
8a.  Raadsvoorstel Verordening Werkgeverscommissie Noordwijk 2022
9. Bespreekstukken
9a. Raadsvoorstel Perspectiefnota 2023
10.  Actuele moties
11.  Sluiting

* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Nieuws van de Raad

Meer informatie
De agenda wordt definitief vastgesteld ter 
vergadering. De actuele agenda en stukken zijn te 
raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad

Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis in Noordwijk en de 
bibliotheken in Noordwijk en Noordwijkerhout.

Raadsvergadering rechtstreeks volgen
Via de website van de gemeente Noordwijk 
wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden: 
noordwijk.nl

Raadsvergadering bijwonen
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente 
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) 
van de vergadering voor inwoners een busje laten 
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het 
gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout 
en De Duinpan in De Zilk. Uw aanmelding 
ontvangen we graag voor maandag 20 juni 2022 
12.00 uur via griffie@noordwijk.nl

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via  

 @raadnoordwijk

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

Verzonden besluiten

Noordwijk
247473 - 21 juni 2022
Evenementenvergunning buurtBBQ op 30 juli 2022 
Biezenland

ISD Bollenstreek

Nieuwe bedragen 1 juli 2022 

Vraag
Welke bedragen wijzigen per 1 juli 2022?

Antwoord 
Per 1 juli 2022 is een aantal bedragen van de 
Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 (Bbz) gewijzigd. 

De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de 
maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wijzigt. 

Hebt u een uitkering?
Als u een uitkering via de PW, IOAW, IOAZ of Bbz 
hebt, dan is uw uitkering over de maand juli 2022 iets 
hoger. De ISD betaalt begin augustus uw uitkering 
over de maand juli en verwerkt automatisch de 
nieuwe bedragen. Als u inkomen hebt, dan betalen 
wij als u uw inkomstenformulier van de maand juli 
met bewijsstukken hebt ingeleverd. U krijgt een 
specificatie van uw uitkering over de maand juli. 

Inkomensnormen voor de energietoeslag
De inkomensnormen om voor de energietoeslag 
in aanmerking te komen zijn per 1 juli 2022 iets 
verhoogd. Bij de energietoeslag kijken we naar uw 
inkomen van de maand voor uw aanvraag. Voor 
aanvragen vanaf augustus 2022 gelden de nieuwe 
inkomensnormen van 1 juli 2022.   

Folders en nieuwe bedragen
De actuele folders en nieuwe bedragen staan vanaf 1 
juli 2022 op de website van de ISD Bollenstreek.

Vragen/meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe bedragen en de 
folders 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: 

LEES VERDER  >>

LEES VERDER  >>

>> Vervolg Cursus rijvaardigheid voor 50+ automobilisten  

>> Vervolg ISD Bollenstreek

van 2 bomen vanwege de herinrichting van de tuin
2022-008592 - 22 juni 2022
Duinweg 41 | het wijzigen van een raamkozijn en het 
bouwen van een gastenverblijf op het achtererf
2022-008614 - 23 juni 2022
Beethovenweg 25 | het kappen van 1 boom

Noordwijkerhout
2022-008338 - 16 juni 2022
Egelantier 7 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde
2022-008586 - 22 juni 2022
Westeinde 38 nst | het nieuw bouwen van een 
woonhuis

De Zilk
2022-008528 - 21 juni 2022
Zilkerduinweg 130 | het vervangen van een dakkapel 
aan de voorzijde, 21-06-2022

Ontwerpbesluiten ter inzage

Kennisgeving ter inzage leggen ontwerp-
omgevingsvergunning en ontwerp-verklaring van 
geen bedenkingen gemeenteraad inzake Duinweg 
88C te Noordwijk (zaaknr.: 2019-003255).

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 voor het bouwen van een woning (Duinweg 
88C) aan de Duinweg 88 in Noordwijk.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
alsmede de ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad ligt ter inzage 
van 29 juni 2022 voor een periode van zes weken. 
U kunt de stukken 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 
2019-003255. Voor een mondelinge zienswijze 
neemt u contact op met het Bouwloket van de 
Omgevingsdienst op telefoonnummer  
+31 (0)71 40 83 200

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. Inlopen 
en inschrijven kan een half uur voor de cursus. 
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 
15 augustus 2022 per e-mail naar 
dorisvankampen@iclouds.com ten name van Doris 
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.

245625 - 21 juni 2022
Evenementenvergunning wijkfeest op 2 juli 2022 
Gruenepad
198205 - 22 juni 2022 
Evenementenvergunning Cirque Des Dunes 16 juli en 
6 augustus KWB
257835 - 22 juni 2022  
Ontheffing sluitingstijd diverse data Gevers Gooweg
258825 - 22 juni 2022 
Ontheffing strandgebruik 6 juli 2022 Duindamseslag
218928 - 22 juni 2022 
Evenementenvergunning Zomermarkten woensdagen 
in juli, augustus en september Hoofdstraat
257076 - 22 juni 2022   
Evenementenvergunning Stranddag 23 augustus 
Langevelderslag
252227 - 24 juni 2022 
Evenementenvergunning 29 juni Bries KWB
226188 - 24 juni 2022
Evenementenvergunning SunsetWalk 9 juli KWB

Noordwijkerhout
259090 - 22 juni 2022  
Melding klein evenement 18 en 20 augustus 
Puyckendam Pilarenlaan
254370 - 24 juni 2022
Ontheffing wegenverkeerswet blauwe zone 
Pilarenlaan
213396 - 24 juni 2022 evenementenvergunning 
LoungeFest 8 en 9 juli 2022 Oosterduinsemeer

De Zilk
225561 - 22 juni 2022  
Evenementenvergunning Jubileum 3 juli 2022 Van 
Nispen Sportlaan

Overzicht collectes

In week 27 en week 28 zijn geen collectes gepland 
dit geldt zowel voor de landelijke als de plaatselijke 
collectes

http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
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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

Wij wel - 
Waarom jullie nog niet? 

Bij ons doet UV niet meer mee
Een gratis dispenser met een liter goede zonnebrandcrème. Ook dit jaar kan uw 

organisatie meedoen. We zetten even op een rij waarom u mee moet doen. 

• groeiende zorg om effecten UV in zonlicht
• we bieden een goede veilige crème met KWF-

vignet
• goede verzorgende crème 
• met hoge beschermingsfactor (factor 30)
• minder afval - 1 centraal tappunt in plaats van 

iedereen een eigen flacon
• altijd beschikbaar
• goede service aan clubleden, medewerkers en 

teamleden die buiten actief zijn
• laten zien dat u ook op dit vlak denken aan 

vitaliteit en gezondheid 
• het goede van de zon veilig ontvangen (vitamine 

aanmaak, verhogen weerstand, positiviteit)
• zonder de negatieve effecten van de UV-straling
• gezondheid voorop

Zet u ook graag de gezondheid van uw clubleden, medewerkers en team voorop…
Doe mee aan de actie. Bestellen kan via e-mail gemeente@noordwijk.nl

 Zo lang de voorraad strekt.

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijkerhout
2022-006618
Westerhout 19 | het kappen van 19 bomen in de 
woonwijk Zeeburg 

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-007751 - 21 juni 2022
Het Laantje 6 | het verbreden van een uitrit/inrit
2022-004148 - 21 juni 2022
Koningin Wilhelmina Boulevard 103 | het uitbreiden 
en aanpassen van het bestaande gebouw
2022-007295 - 22 juni 2022
Narcisstraat 6 | het vergroten van de woning aan de 
voorzijde

Noordwijkerhout
2022-005193 - 23 juni 2022
Arena 14 | het vergroten van de woning en plaatsen 
dakkapel
2022-005192 - 23 juni 2022
Arena 13 | het vergroten van de woning
2022-005811 - 23 juni 2022*
Herenweg 274 | het kappen van een boom met 
herplantplicht

*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 30 juni 2022.


