
4 & 5 mei
Vrijheid in
verbondenheid

Herdenken en vieren in de 
gemeente Noordwijk
In heel Nederland herdenken we op 4 mei onze oorlogsslachtoffers. Op 5 mei vieren 

we de vrijheid. Op de website noordwijk.nl/herdenken vindt u het volledige programma 

voor 4 en 5 mei 2022 in de gemeente Noordwijk. Hieronder een beknopt overzicht. 

Programma 4 mei 2022
Vlaggen halfstok vanaf 18.00 uur.

Noordwijk
Middag
14.00 uur Herdenkingsbijeenkomst met de 

bewoners van ’s Heeren Loo.
15.30 uur Burgemeester, kinderburgemeester 

Tess en schoolkinderen leggen bloemen 
bij de graven van de Nederlandse en 
geallieerde oorlogsslachtoffers op de 
Gemeentelijke begraafplaats.

Avond
19.00 uur Viering in Maria ter Zeekerk.
19.25 uur Stille tocht naar de Gemeentelijke 

begraafplaats.
19.30 uur Muziek Kunstklank en Kleynkoor op 

Gemeentelijke begraafplaats.
19.45 uur Vervolg stille tocht naar het 

Oorlogsmonument aan de Oude Zeeweg.
20.00 uur Twee minuten stilte.
20.02 uur Toespraken en kranslegging bij het 

Oorlogsmonument.
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Noordwijkerhout
19.00 uur Herdenkingsdienst Sint Jozefkerk.
19.48 uur Stille tocht naar het Oorlogsmonument.
20.00 uur Twee minuten stilte.
20.02 uur Kranslegging bij het Oorlogsmonument.

De Zilk 
10.30 uur Herdenkingsdienst in de Heilig Hart van 

Jezuskerk.
11.00 uur Kranslegging bij het Geloof, Hoop en 

Liefde monument voor de kerk.

Programma Vieren: 5 mei 2022
De hele dag mag de vlag uit.

Noordwijk
13.00 tot 16.00 uur Optredens ‘Samen voor Vrede’ in 

het Cultuurcafé bij Boekhandel 
Van der Meer. 
Schilderworkshop ‘Samen voor 
Vrede’ voor kinderen in het 
Theaterhuis.

20.00 tot 22.00 uur Taptoe op Sportcomplex 
Duinwetering.

Noordwijkerhout & De Zilk
Er zijn geen 5 mei activiteiten, wél mag de vlag uit!
Voor meer informatie en adressen zie
noordwijk.nl/herdenken

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

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht

Vanaf 1 juli 2022 moet er op elke verdieping in een 
verblijfsruimte of afgesloten ruimte minstens één 
rookmelder in de vluchtweg hangen? Maar wat is nu 
een goede rookmelder? 

Alleen geluid als het nodig is
Een goede rookmelder is een rookmelder die alleen 
geluid maakt als het nodig is. Verder wil je vooral dat 
hij stil is. Met uitzondering van de momenten waarop 
je de rookmelder test, natuurlijk. 

Een slimme keus
Rookmelders gaan 10 jaar mee. Daarna zijn ze niet 
meer betrouwbaar. Rookmelders met een batterij die 
10 jaar meegaat is daarom een slimme keus. Zo heb je 
10 jaar geen last van lege batterijen en je weet precies 
wanneer je de rookmelder kunt vervangen. Namelijk 
als je batterij leeg is. 

Overzicht met soorten rookmelders
• Optische en thermische rookmelders. De optische 

rookmelder signaleert rook, terwijl de thermische 
rookmelder op hoge temperaturen reageert. De 
thermische rookmelder kan handig zijn in ruimten 
waar vaker rook of stoom voorkomt, zoals een 
keuken of badkamer.

• Er zijn rookmelders zijn die je draadloos kunt 
koppelen. Dit is handig wanneer je niet alle 
rookmelders in de hele woning kunt horen. Zo word 
je eerder gewaarschuwd en heb je langer de tijd 
om veilig buiten te komen. Hiermee vergroot je je 
overlevingskans en voorkom je grotere schade door 
brand! Je kun de gekoppelde rookmelders ook delen 
met de buren. 

• Er zijn speciale rookmelders voor mensen die slecht 
horen of zien.

http://noordwijk.nl/herdenken
http://noordwijk.nl/herdenken


Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 10 mei 2022
Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20.00 uur - 23.00 uur*
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 12 april 2022
4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5. Installatie en benoeming
6. Vaststelling hamerstukken
6a. Raadsvoorstel Ontwerp bodembeheernota deel B plangebied Bronsgeest
6b. Raadsvoorstel Floreren in Noordwijk; Maatschappelijk programma 2022-2025
7. Bespreekstukken
8. Raadsvoorstel Aankoop perceel Achterweg, H1392, Noordwijk
9. Raadsvoorstel Aankoop percelen H1364 en 1365 aan de Achterweg
10. Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2015, 2e herziening
11. Actuele moties
12. Sluiting
* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.
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>> Vervolg Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht

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 9 mei 2022 
12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via  

 @raadnoordwijk

Houdbaarheidsdatum
Op elke rookmelder staat een houdbaarheidsdatum. 
Heb je al ook melders hangen? Weet jij dan wanneer ze 
over hun uiterste houdbaarheidsdatum heengaan?

Heb jij al genoeg rookmelders?
Heb jij al genoeg rookmelders in huis? Vul de 
rookmelderwijzer in op rookmelders.nl en kom te 
weten of jij al genoeg rookmelders hebt. Of hoeveel en 
welke rookmelders jij nog nodig hebt.

Eigenaar aanhanger gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar van de 
onderstaande aanhangers. Regelmatig treffen de 
handhavers aanhangers aan die al langere tijd aan de 
weg geparkeerd staat of in verwaarloosde toestand 
verkeren. De eigenaren van de aanhangers kunnen 
vaak niet achterhaald worden. De wrakken worden 
geborgen omdat deze overlast veroorzaken en schade 
kunnen veroorzaken. De handhavers kregen recentelijk 
een melding over een aanhanger die al langere tijd 
geparkeerd staat aan de Breeland de Zilk. 

Tussenstand NK Tegelwippen in de Duin- 
en Bollenstreek

Het NK Tegelwippen is inmiddels zo’n anderhalve 
maand aan de gang en landelijk zijn er al bijna 
200.000 tegels gewipt en omgeruild voor groen. 
Hoogste tijd om eens te kijken naar de tussenstand 
van in de Duin- en Bollenstreek. 

De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk 
en Teylingen werken samen hard aan een duurzame 
en groene Duin- en Bollenstreek en dus ‘strijden’ zij 
tegen én met elkaar tijdens het NK Tegelwippen. 
Waar worden de meeste tegels verruild voor groen 
en wie wint de Gouden Tegel? 

Minder steen en meer groen
Minder steen en meer groen is hard nodig 
en belangrijk om ons te beschermen tegen 
wateroverlast bij hevige regenbuien. Meer groen 
geeft verkoeling tijdens extreme hitte en het is 
ook voor de biodiversiteit van levensbelang. Het 
grootste deel van de verstening ligt in onze eigen 
achtertuinen, dus ook jij kan je steentje bijdragen, 
iedere tegel is er een. 

Tussenstand NK Tegelwippen
Hieronder de ranglijst en het aantal gewipte tegels 
per gemeente:
1. Gemeente Teylingen - Gewipte tegels: 1681  

(TPI: 44,92 Tegels Per 1000 Inwoners)
2. Gemeente Hillegom - Gewipte tegels: 332  

(TPI: 14,95 Tegels Per 1000 Inwoners)
3. Gemeente Katwijk - Gewipte tegels: 185  

(TPI: 2,81 Tegels Per 1000 Inwoners)
4. Gemeente Noordwijk - Gewipte tegels: 100  

(TPI: 2,3 Tegels Per 1000 Inwoners)
5. Gemeente Lisse - Gewipte tegels: 11  

(TPI: 0,48 Tegels Per 1000 Inwoners)

Wie wint de Gouden Tegel van 2022? 
Gelukkig is de strijd nog niet gestreden en kan 
er nog van alles gebeuren. Het NK Tegelwippen 
loopt namelijk nog tot en met 31 oktober 2022. 
Tot die tijd kun je jouw gewipte tegels aanmelden. 
Meedoen is eenvoudig; ruil je tegels om voor meer 
groen, maak een foto van het resultaat en ga naar 
nk-tegelwippen.nl om daar het gewipte tegels te 
registreren. Zo maak je, naast die Gouden Tegel voor 
jouw gemeente, ook nog eens kans om als wipper 
van de maand zelf in de prijzen te vallen. 

Alle Tuinen Groen
Samen gaan we voor alle tuinen groen! Kijk 
voor leuke acties, inspiratie en meer op 
degroeneuitdaging.nl/alletuinengroen

En een aanhanger geparkeerd aan het Hoekgat de Zilk.

Indien de eigenaar van de aanhanger zich niet voor 
11 mei 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving van de gemeente Noordwijk 
via telefoonnummer +31 (0)71 366 00 00 of e-mail 
handhaving@noordwijk.nl zal deze aanhanger 
middels bestuursdwang door de gemeente Noordwijk 
verwijderd worden.

Verwijderde objecten worden vervolgens conform 
de AWB gedurende 13 weken opgeslagen in een 
gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de 
eigenaar de aanhanger ophalen tegen betaling van de 
berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich 
tijdens deze periode nog niet hebben gemeld zal het 
betreffende object worden vernietigd. 

http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://noordwijk.nl
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
http://rookmelders.nl
http://nk-tegelwippen.nl
http://degroeneuitdaging.nl/alletuinengroen
mailto:handhaving@noordwijk.nl


Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad 17, 18 en 19 mei 2022 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie dinsdag 17 mei 2022 20.00 uur 
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3a. Vaststelling van de besluitenlijst gecombineerde commissie BME/Welzijn d.d. 19 april 2022
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Veiligheidsregio Holland Midden (beeld- en meningsvormende fase)
7. Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Holland Rijnland (Beeld- en meningsvormende fase)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda Commissie Welzijn woensdag 18 mei 2022 20.00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 en Herziene Begroting 2022 Kust Duin- en Bollenstreek (beeld- 

en meningsvormend)
7. Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Hecht (voorheen RDOG) 2023 (beeld- en meningsvormend)
8. Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Intergemeentelijke Sociale Dienst Duin- en Bollenstreek (beeld- 

en meningsvormend)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 19 mei 2022 20.00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling van de besluitenlijst d.d. 20 april 2022
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Exploitatieplan Bronsgeest (beeld- en meningsvormend)
7. Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Omgevingsdienst West-Holland (beeld- en meningsvormend)
8. Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 De Meerlanden (beeld- en meningsvormend)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Nieuws van de Raad

LEES VERDER >>
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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 commissie-
vergadering 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

Vragenlijst Noordwijk  
Energieneutraal
Gemeente Noordwijk gaat in de toekomst van het 
aardgas af. We werken aan een toekomst waarin 
energie duurzaam opgewekt wordt. We maken een 
plan hoe we dat gaan doen. We horen graag hoe jij 
er tegenaan kijkt. Wat je aan mogelijkheden ziet. 

Vul de vragenlijst in:
noordwijk.nl/vragenlijstenergieneutraal

ISD Bollenstreek

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek

De ISD Bollenstreek is donderdag 5 mei 2022 
(Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei gesloten.

Energietoeslag voor huishoudens met een 
laag inkomen

Algemeen
De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft 
toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. 
Huishoudens met een laag inkomen kunnen € 800,- 
krijgen. 

Welke huishoudens kunnen de energietoeslag 
aanvragen?
Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande 
voorwaarden kunnen de energietoeslag aanvragen.
 
• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk 

of Teylingen.
• Uw inkomen is maximaal 120% van de voor u 

geldende bijstandsnorm. En dat geldt voor de 
maand voorafgaand aan uw aanvraag. (voorbeeld: u 
vraagt de energietoeslag in de maand mei aan, dan 
kijken we naar uw inkomen over de maand april).

• U voert een zelfstandig huishouden.
• U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen 

energietoeslag ontvangen.
• Per huishouden is één keer de energietoeslag 

mogelijk.
• U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 oktober 2022

Hoogte energietoeslag 
De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden. 
De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van € 200,-. 

Wie komen niet in aanmerking?
• Mensen die wonen in een instelling 
• 18-20 jarigen
• Studenten 
• Dak- en thuislozen

Hoogte bijstandsnormen 120% 

Leefsituatie Netto inkomsten 
per maand excl. 
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar 
en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.777,92

Eénoudergezin tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.244,54

Alleenstaande tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.244,54

Echtpaar (pensioengerechtigd) € 1.872,49

Alleenstaande ouder 
(pensioengerechtigd)

€ 1.382,89

Alleenstaande 
(pensioengerechtigd)

€ 1.382,89

Telt het vermogen mee?
Uw vermogen telt niet mee.

Hoe aanvragen?
Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen heeft 
de ISD een digitaal aanvraagformulier beschikbaar. 
Dit formulier staat op de website van de ISD (onder 
kopje minimabeleid-energietoeslag). Hiervoor hebt u 
een DigiD nodig. 
Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag 
digitaal aan te vragen? Op de website vindt u ook een 
papieren versie. De afhandeling van een papieren 
aanvraag kan langer duren dan de digitale aanvraag. 

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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Meer informatie
Voor vragen over de energietoeslag kunt u bij de 
ISD terecht. Op de website van de ISD Bollenstreek 
vindt u ook de meest gestelde vragen en de actuele 
informatie. 

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: 

>> Vervolg ISD Bollenstreek

Verzonden besluiten

Noordwijk
224010 - 25 april 2022
Melding klein evenement 6 mei 20222 ’s Heerenloo 
W.v.d. Berg 
201443 - 4 april 2022
Objectvergunning hekwerken rondom bouwplaats 
Hotels van Oranje
206157 - 29 april 2022
Evenementenvergunning 7 mei 2022 Konijnenveiling 
SJC
197742 - 28 april 2022
Evenementenvergunning 14 mei 2022 Open Dag 
Brandweer Duinwetering
211800 - 29 april 2022
Evenementenvergunning 5 mei 2022 Duinwetering 
Bevrijdingsdag

Noordwijkerhout
211668 - 26 april 2022
Evenementenvergunning 19 juni 2022 
Midzomernacht Wandeling Havenstraat

Overzicht collectes

• In week 19 is een collecte gepland van Stichting 
Dierenopvangcentrum Noordwijk

• In week 20 is een collecte gepland van het 
Longfonds

Mobiele puinbreker - Koningin Wilhelmina 
Boulevard 20-28 in Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland maakt met 
toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en 
de Wet milieubeheer het volgende bekend. 

Op grond van het gestelde in artikel 4.1 van het 
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval heeft 
Mulder KWB Verhuur, Handel en Transport uit 
Kootwijkerbroek zich gemeld.

De melding gaat over het gebruik van een mobiele 
breker voor de locatie Koningin Wilhelmina Boulevard 
20-28 te Noordwijk voor breekwerkzaamheden van 
puin vrijgekomen bij sloop. De werkzaamheden 
vinden plaats in de periode vanaf 6 juli 2022 tot 
en met 15 juli 2022 gedurende 10 aaneengesloten 
dagen van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 
en 17.00 uur. De melding is op geaccepteerd en aan 
de aanvrager bekendgemaakt.

Er zijn geen bezwaar- en of beroepsmogelijkheden op 
deze melding.

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: 2022-004183.

Ingekomen aanvragen 

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-006085 - 21 april 2022
Freesialaan 30 | het uitbreiden aan de achterzijde 
door het verlengen van de noklijn en het optrekken 
van de achtergevel, het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde
2022-006159 - 23 april 2022
Rietkant 24 | het plaatsen van een rolluik aan de 
voorkant van de schuur
2022-006258 - 25 april 2022
Zeereep 7 | het verbouwen van de villa
2022-006259 - 25 april 2022
Vinkenlaan 39 | het wijzigen van het gebruik van de 
bollenschuur, door de 1e verdieping voor bewoning in 
te richten
2022-006314 - 26 april 2022
Gooweg 44 | het bouwen van een woning
2022-006317 - 27 april 2022
Pauluslaan 33 | het kappen van de zieke/dode bomen
2022-006319 - 26 april 2022
Javaweg 8 | het aanleggen van een uitrit
2022-006321 - 27 april 2022
Javaweg 8 | het aanleggen van een uitrit
2022-006322 - 27 april 2022
Van Limburg Stirumstraat 36 | het vervangen van een 
raamkozijn

Noordwijkerhout
2022-005817 - 13 april 2022
Kraaierslaan 12 | het tijdelijk uitbreiden van de 
kampeerplaatsen 2022
2022-006149 - 22 april 2022
Liduinalaan 8 | het kappen van een dode boom
2022-006194 - 25 april 2022
Gooweg 40A | het vervangen en verhogen van twee 
kozijnen in de zijgevel van de woning
2022-006314 - 26 april 2022
Gooweg 44 | het bouwen van een woning

De Zilk
2022-006294 - 26 april 2022
Zilkerduinweg 364 | het plaatsen van een dakkapel en 
dakopbouw op het achterdakvlak

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.

Nog geen bezwaar indienen
Zolang de aanvragen in behandeling zijn, kunt u nog 
géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een 
besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden 
in deze rubriek bekend gemaakt.

In sommige gevallen wordt als voorbereiding van 
een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de 
gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het 
ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze 
periode kunt u zienswijzen indienen, waarmee de 
gemeente rekening moet houden bij de beslissing. De 
ter visie legging wordt hieronder vermeld.

Meer weten?
Indien u informatie wenst over de behandeling 
van een specifieke aanvraag, dan 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

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.

Noordwijk
2021-021395 
Wintertuinlaan 2 | het aanpassen van brandveilig 
gebruik

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
ter inzage van 4 mei 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 2021-012003. Voor 
een mondelinge zienswijze neemt u contact op 
met het Bouwloket van de Omgevingsdienst op 
telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

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

Word lid van het digipanel 
Denk mee over actuele 
onderwerpen die in de gemeente 
Noordwijk spelen 

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel

LEES VERDER >>

http://isdbollenstreek.nl
mailto:info@isdbollenstreek.nl
http://voorieder1.nl
mailto:info@odwh.nl
mailto:infobouwen@odwh.nl
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

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-003894 - 25 april 2022
De Hagen 39 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning
2022-003797 - 26 april 2022
Clusiusweg 2-36 | het tijdelijk plaatsen van een 
container, een schaftkeet en een compressor op 

openbare parkeerplaatsen
2022-004158 - 26 april 2022
Oude Zeeweg 10 | het tijdelijk toestaan van antikraak 
bewoning
2022-004139 - 28 april 2022
Koningin Astrid Boulevard 103 | het tijdelijk plaatsen 
van een opslagcontainer
2022-005597 - 28 april 2022
Willem-Alexanderpark 38 | het wijzigen van de 
raamkozijnen in de voorgevel van de woning
2022-004517 - 28 april 2022
Stakman Bossestraat 12 | het plaatsen van een 

dakkapel op het voordakvlak van de woning
2022-002854 - 28 april 2022
Erfvoort | het bouwen van een vrijstaande woning 
met in- en uitrit

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op woensdag 4 mei 
2022.


