
Dag van de Moestuin op 
vrijdag 15 april 2022
Op vrijdag 15 april 2022, Goede Vrijdag, organiseert Meerlanden de Dag van de 

Moestuin. Buurtmoestuinen, volkstuincomplexen en schooltuinen kunnen deze dag 

gratis MeerCompost laten bezorgen.

Nieuwe energie voor de moestuin
Een goed moment aan het begin van de lente om de 
bodem van de moestuin nieuwe energie te geven met 
compost. Van gft wordt compost gemaakt. Door dit 
toe te voegen aan de bodem stimuleert het de groei 
van groente en fruit op een milieuvriendelijke manier. 

Aanvragen MeerCompost
Moestuinders die in aanmerking willen komen voor 
maximaal 5 m3 Meercompost kunnen dit voor vrijdag 
1 april 2022 aanvragen via de website van Meerlanden 
meerlanden.nl/moestuin Hier staat het online 
aanmeldformulier en de spelregels voor het aanvragen. 
Maximaal 100 initiatieven komen in aanmerking voor 
de gratis Meercompost, op volgorde van aanmelding.
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Kom tuintegels ruilen voor gratis plantjes

In het weekend van 1 en 2 april 2022 wordt in de Duin- 
en Bollenstreek weer de jaarlijkse actie ‘Tegels eruit, 
planten erin’ georganiseerd. Op deze dagen kun je de 
tegels uit je eigen tuin ruilen voor gratis plantjes bij de 
aangesloten tuincentra. 

Tegels eruit, planten erin!
Minder steen en meer groen is hard nodig. Zo kan het 
water makkelijker wegstromen bij hevige regenbuien, 
geeft het verkoeling tijdens extreme hitte en het is ook 
van belang voor de biodiversiteit. 

Gratis plantjes
Doe mee en haal minimaal twee tegels uit je tuin om 
meer ruimte voor groen te maken. Neem deze tegels 
(maximaal 10 stuks per huishouden) op 1 of 2 april 
2022 mee naar een van de aangesloten tuincentra en 
ontvang in ruil daarvoor gratis tuinplanten. Deze actie 
is geldig voor alle inwoners van de gemeenten Katwijk, 
Noordwijk, Lisse, Hillegom en Teylingen en zolang de 
voorraad strekt, dus op is op.

Tijdens openingstijden kun je in Noordwijk bij het 
volgende tuincentrum terecht:
Tuinextra - Van Berckelweg 51 in Noordwijk.

Alle Tuinen Groen 
Voor inspiratie, tips en andere acties om je te helpen 
ook jouw tuin nog groener te maken, kun je terecht op 
de website degroeneuitdaging.nl/alletuinengroen. En, 
vergeet je tegels natuurlijk niet aan te melden voor het 
NK Tegelwippen op de website nk-tegelwippen.nl

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

http://meerlanden.nl/moestuin
http://degroeneuitdaging.nl/alletuinengroen
http://nk-tegelwippen.nl
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Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers 
in de wijk Zeeburg in Noordwijkerhout

De wijk ‘Zeeburg’ in de kern Noordwijkerhout wordt 
vernieuwd. Bij deze wijkrenovatie wordt ook het 
inzamelen van afval aangepast. Het betreft hier de 
locaties ten behoeve van Brittenhuis 13-75, Koepelberg 
23-87 en Spanjaarskrocht 16-80. 

De te plaatsen afvalcontainers worden op termijn 
afsluitbaar zodat deze alleen met een milieupas 
toegankelijk zijn voor de huishoudens waarvoor de 
containers bedoeld zijn. Door de lage inwerpopening 
is de container ook te gebruiken door mensen met een 
beperking. 

De plekken zijn zorgvuldig uitgekozen. Hierbij is 
rekening gehouden met aanwezige kabels en leidingen 
in de grond, met loopafstanden en een maximum van 
aantal gebruikers per container.

De locatie waar de containers geplaatst gaan worden 
is bekend. Dit is gepubliceerd met een ontwerp 
aanwijzingsbesluit. Dit officiële aanwijzingsbesluit is 
te lezen via overheid.nl 

Besluit ligt ter inzage
Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende 6 
weken ter inzage. Deze 6 weken lopen van maandag 28 
maart tot en met maandag 9 mei 2022. De stukken zijn 
te bekijken via de receptie op het gemeentehuis van 
Noordwijk of digitaal via noordwijk.nl of overheid.nl 

Inzage in het gemeentehuis is alleen mogelijk op 
afspraak. Inzien kan alleen van 9:00-12:00 uur en 
tussen 14:00- 16:00 uur. Voor het maken van een 
inzage-afspraak kunt u bellen met +31 (0)71 36 60 000. 
U wordt echter dringend verzocht het plan digitaal te 
bekijken en alleen een afspraak te maken als dit niet 
anders kan.

Zienswijzen indienen
Indien u het niet eens bent met dit ontwerp 
aanwijzingsbesluit, dan kunt u binnen zes weken 
(tussen 28 maart en 9 mei 2022) een zienswijze 
indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Noordwijk, Postbus 
298, 2200 AG Noordwijk. Uw zienswijze moet in ieder 
geval uw naam en adres bevatten, de datum van de 
zienswijze en de redenen waarom u het niet eens bent 
met het ontwerp aanwijzingsbesluit.

Als u nog vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar: 
zeeburg@noordwijk.nl

Verzonden besluiten

Noordwijk
179838 - 16 maart 2022
Wijziging vergunning (3 data toegevoegd) de 
Sportvisser
205908 - 17 maart 2022
Melding klein evenement 14 juli 2022 stoep Gat van 

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

Palace QPC Concert
203076 - 18 maart 2022
Melding klein evenement 20 april 2022 NoordBikers 
duinen Noordwijk
206158 - 17 maart 2022
Objectvergunning 30 maart 2022 Denneweg 
Boerhaveweg
203198 - 17 maart 2022
Ontheffing sluitingstijd incidenteel 9 en 16 juni 2022 
Beach Club O. KWB
165983 - 18 maart 2022
Ontheffing strandgebruik de Zeespiegel

Noordwijkerhout
205035 - 21 maart 2022
Collectevergunning 30 september t/m 1 oktober 
2022 Scouting Bosgeest
198435 - 21 maart 2022
Evenementvergunning 1 mei 2022 Omloop van 
Noordwijkerhout Hollands Duin
196026 - 22 maart 2022
Evenementvergunning diverse side events van 20 tot 
en met 24 april 2022 Stichting Toeristisch Platform

De Zilk 
205035 - 21 maart 2022
Collectevergunning 30 september t/m 1 oktober 
2022 Scouting Bosgeest

Overzicht collectes
In week 14 is een collectes gepland van ZOA
In week 15 is een collectes gepland van Fonds 
Gehandicaptensport

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer - Warmerdam Spoelbedrijf 
B.V., Herenweg 362 in Noordwijkerhout

Wij hebben een melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer ontvangen van Warmerdam 
Spoelbedrijf B.V. De melding gaat over het uitbreiden 
van het bedrijfspand van het spoelbedrijf in 
Noordwijkerhout ten behoeve van extra opslag en 
logistieke ruimte. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de 
Omgevingsdienst West-Holland via  
+31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij 
het zaaknummer: 2022-002757.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-004425 - 17 maart 2022
Invaltij 17 | het plaatsen van 2 vlaggenmasten
2022-004431 - 17 maart 2022
Stakman Bossestraat 73 | het plaatsen van 2 
vlaggenmasten
2022-004468 - 17 maart 2022
Duinhorst 24 | het bouwen van een schuur/
fietsenberging bij een vakantiehuisje
2022-004495 - 18 maart 2022
Julianastraat 39 | het aanbrengen van een dakisolatie
2022-004517 - 18 maart 2022
Stakman Bossestraat 12 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak
2022-004658 - 22 maart 2022
Pauluslaan 35 (kavel 214) | het kappen van 4 bomen
2022-004312 - 16 maart 2022*

RECTIFICATIE Het Lappennest 12 | het herbouwen 
van een recreatiewoning

Noordwijkerhout
2022-004424 - 17 maart 2022
Schippersvaartweg 32 | het vergroten van een garage
2022-004444 - 17 maart 2022
Langevelderweg 2 | het plaatsen van 2 vlaggenmasten
2022-004449 - 17 maart 2022
Pilarenlaan 33 | het plaatsen van 2 vlaggenmasten
2022-004766 - 23 maart 2022
Pauluslaan 17 (kavel 19) | het kappen van 1 boom

*op 22 maart 2022 gepubliceerd als 2022-004312, 
Duinweg 90 te Noordwijk, het herbouwen van een 
recreatiewoning, 16 maart 2022

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
2021-022536
Pauluslaan 53 (kavel 40) | het bouwen van een woning
2021-022168
Oude Zeeweg (perceel A 4271) | het kappen van 41 
bomen
2021-022482
Herenweg 100-102 | het uitbreiden van bestaande 
bedrijfspand

Noordwijkerhout
2022-000851
Vuurtorenplein 47 | het bouwen en uitbreiden van de 
parkeergarage

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2021-022284 - 18 maart 2022
Hoogwakersbosstraat 22 | het aanpassen van 
de bestaande bouw ten behoeve van de tijdelijke 
huisvesting van de school
2021-022536 - 21 maart 2022
Pauluslaan 53 (kavel 40) | het bouwen van een woning
2021-022448 - 22 maart 2022
Atjehweg 8 | het aanbouwen van een ruimte op 
kelderniveau
2021-022077 - 22 maart 2022
Keplerlaan 1 | het verbeteren van de brandveiligheid 
in zone A
2022-000496 - 23 maart 2022*
Voorstraat 42 | het kappen van 39 bomen en het 
herplanten van 38 bomen
2022-002885 - 24 maart 2022
Hoofdstraat 129 | het plaatsen van gevelreclame
2022-000261 - 24 maart 2022
Achterweg 14 | het verbouwen van een bestaande 
bedrijfsruimte

Noordwijkerhout
2021-021804 - 17 maart 2022*
Ruigenhoekerweg 5 perceel 6308 E | het kappen van 
20 bomen en het herplanten van 23 bomen 
2021-020721 - 23 maart 2022
Langevelderweg 27 St. Bavo terrein, fase 1D |  
het bouwen van 24 nieuwe woningen

http://overheid.nl
http://noordwijk.nl
http://overheid.nl
mailto:zeeburg@noordwijk.nl
mailto:info@odwh.nl
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Een toekomst zonder  
aardgas… Hoe pak jij dat op? 
Waar zie jij mogelijkheden? Wat doe je zelf? Wat doet de markt? Hoe 
sta je tegenover het inzetten op warmte uit de aardbodem? De inzet van 
windturbines? De hoogste tijd om daarover met elkaar in gesprek te gaan. 

Iedereen welkom
Gemeente Noordwijk nodigt je uit voor een 
goed gesprek over de toekomst van jouw 
energievoorziening. De gemeenteraad vindt 
het belangrijk dat alle inwoners kunnen 
meepraten over het onderwerp. Dus ook jouw 
bijdrage is welkom. Juist omdat jouw huis, jouw 
wooncomfort, jouw buurt en jouw dorp effect 
ondervinden van de overstap naar duurzame 
energiebronnen. In april 2022 zijn er per dorp 
daarom dorpsgesprekken ingepland. Op een 
locatie dicht bij jou. 

Wat doen we met jouw bijdrage? 
De uitkomst van al die gesprekken mondt uit in 
een advies aan de nieuwe gemeenteraad. Het is 
een bouwsteen voor de Lokale Energie Strategie 
gemeente Noordwijk. Onze bijdrage aan het 
grote Nederlandse plan, waaraan alle 345 
gemeenten meewerken. De gemeenteraad heeft 
gevraagd om alle bijdragen goed te bewaren. 
Raadsleden moeten ze kunnen inzien. 

Save the date
Noordwijkerhout
Donderdag 14 april 2022, locatie volgt,  
van 19:00 tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

De Zilk
Dinsdag 19 april 2022, locatie De Duinpan, van 
19:00 tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk Binnen
Dinsdag 26 april 2022, locatie Oude 
Jeroenskerk, van 19:00 tot 21:00 uur, inloop 
vanaf 18:45 uur. 

Noordwijk aan Zee
Donderdag 28 april 2022, locatie De Muze, van 
19:00 tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur.

Natuurlijk ook op Samen Noordwijk
Meepraten kan ook via samen.noordwijk.nl 
Het bekende digitale participatieplatform 
van gemeente Noordwijk, waar je 24x7, op 
een tijdstip dat het jou goed uitkomt, je 
bijdrage kunt leveren, in gesprek kan gaan met 
dorpsgenoten en ideeën kunt uitwisselen.

Neem je zoon of dochter mee
Een goede overstap naar een toekomst zonder 
aardgas is niet alleen voor jou belangrijk. 
Ook voor je buren, je gezin, je vrienden en 
bekenden. Natuurlijk draait het om kosten. 
Maar ook dit. Achter de overstap gaat een hele 
belevingswereld schuil. Veel jonge mensen 
hebben angst voor de toekomst. Somberte alom 
over wat op ons afkomt. Laat zien dat je bereid 
bent om op een verantwoorde manier met 
elkaar van het aardgas af te gaan en met elkaar 
onze energievoorziening te verduurzamen. Of 
nog beter: neem ze mee. Je kleinkind, je zoon, je 
dochter…. Het is hun toekomst. 

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

De Zilk
2022-000256 - 18 maart 2022
Hafkenscheidtlaan 68 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achterdakvlak

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

Verzonden besluiten - Beroep

Noordwijkerhout
2021-004788 - 23 februari 2022
Dr. Nolenslaan 18 | het plaatsen van een dakkapel

Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje 
“verzonden besluiten - beroep” liggen met de 
daarbij behorende stukken met ingang van de 
dag na deze publicatie gedurende zes weken ter 
inzage in het Gemeentehuis aan de Voorstraat 
42 in Noordwijk. Voor eventueel inzien, verzoeken 
wij u eerst contact op te nemen met de gemeente 
Noordwijk /Omgevingsdienst West-Holland, gelet 
op de coronamaatregelen. Tevens is het besluit 
waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12, lid 
1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen op 
ruimtelijkeplannen.nl

Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep 
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is 
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben 
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij 
geen zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten 
voorbereid met de uitgebreide procedure, start de 
beroepstermijn de dag ná de terinzagelegging van 
het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor 
zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag na deze 
publicatie. Een beroepschrift dient te worden gericht 
aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, 
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende 
vergunning, kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 
+31 (0)71 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00 
en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via 
infobouwen@odwh.nl

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 7 april 
2022.

http://samen.noordwijk.nl
http://ruimtelijkeplannen.nl
mailto:infobouwen@odwh.nl

