
Onze scholen zijn  
weer begonnen
Wethouder Theo Alkemade verzorgde samen met de kinderen van de st. Victorschool 

in Noordwijkerhout de aftrap van de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’. Dat 

betekent weer veel jonge weggebruikers op weg naar school.

Nare trend die gekeerd moet worden
Elk jaar vragen ouders, scholen en verkeersveiligheids
organisatie er aandacht voor. Dat is nodig omdat 
er vlak na de zomervakantie opvallend veel 
verkeersongelukken plaatsvinden, zo stelt Veilig Verkeer 
Nederland. Met name onder scholieren. Deze negatieve 
trend moeten we natuurlijk een halt toeroepen.

Bij de verkeersles blijven
Met de campagne ‘Onze scholen zijn weer begonnen’ 
roept Veilig Verkeer Nederland automobilisten op om 
een gepaste snelheid te rijden. Kinderen dragen bij 
door tijdens hun tocht naar school helemaal bij de 
‘verkeersles’ te blijven.
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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

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

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel

Start werkzaamheden Parallel Boulevard 

Op maandag ochtend 12 september 2022 starten de 
vervolgwerkzaamheden aan de Parallel Boulevard 
in Noordwijk aan Zee. De tweede helft van de grote 
opknapbeurt. Deze tweede helft duurt tot eind maart 
2023, met een geplande uitloop naar april 2023.

Startpunt
De startwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd 
op het kruispunt van de Parallel Boulevard met de 
Lage Wurft en de Schoolstraat. Vanaf de Nicolaas 
Barnhoornweg en Schoolstraat 75 tot Parallel 
Boulevard 208 (The Flying Pig). De kruispunten met 
de Schoolstraat en de Lage Wurft worden afgesloten. 
De Koningin Wilhelminaboulevard is bereikbaar via 
het Vuurtorenplein Vanaf 9 uur ‘s morgens sluiten wij 
dit deel van de Parallel Boulevard af. De afgesloten 
wegen worden gesynchroniseerd met de verschillende 
navigatiesystemen zoals Google Maps.

Om rekening mee te houden
• aangepaste routes voor busdiensten: buslijnen 20, 

90 en 385 rijden tijdens de werkzaamheden een 
aangepaste route. 

• omleiding fietsers. Fietsers worden met borden 
omgeleid.

• de Parallel Boulevard is altijd bereikbaar voor 
voetgangers en nood en hulpdiensten. 

• voetgangers kunnen gebruik maken van de 
loopschotten langs het werkterrein. Zo zijn alle 
woningen en ondernemingen bereikbaar.

• de gebiedsconciërge veegt dagelijks het pad schoon. 
Hij is altijd bereid vragen te beantwoorden.  

Parkeergarages en parkeerplaatsen
Vanaf 9 uur ‘s morgens geldt een parkeerverbod op 
het af te sluiten deel van de Parallel Boulevard, de 
Schoolstraat en de Lage Wurft. De parkeergarages 
en pleinen met parkeerplaatsen in de buurt 
blijven bereikbaar voor verkeer via de Jan van 
Henegouwenweg en de Parallel Boulevard. Ook het 
parkeerplein bij de Nicolaas Barnhoornweg blijft 
bereikbaar. er ook weer wekelijkse updates via de 
Bouwapp worden verzonden.

Informatie uit eerste hand
• wekelijkse updates over dit grote project worden 

verzonden via BouwApp. Download deze gratis app. 
• veel projectnieuws in de gratis digitale nieuwsbrief – 

Check: parallelboulevard.nl/

http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://parallelboulevard.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 email: 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 WestHolland. 

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

Voorieder1

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

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

Verzonden besluiten

Noordwijk
271629  22 augustus 2022
Evenementvergunning Swart Wyn 25 augustus t/m 3 
september 2022 Veldzicht en Lidrusgaarde
291033  26 augustus 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Nomade Beach 
House 
280539  5 augustus 2022
Objectvergunning 13 september 2022 Kostverloren 2

Noordwijkerhout
290773  25 augustus 2022 
RVV ontheffing Pilarenlaan 

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-010799  18 augustus 2022
Herenweg 45 | het wijziging van bedrijfsbestemming 
naar woonbestemming
2022-010801  19 augustus 2022
Thijs van der Lindenstraat 5 | het aanbrengen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Noordwijkerhout
2022-010803  22 augustus 2022
‘sGravendamseweg 10 | het bouwen van een carport 
op erf bij gemeentelijk monument

De Zilk
2022-010797  18 augustus 2022
Vinkenlaan 26 | het vervangen van de huidige berging
2022-010800  18 augustus 2022
Regenvlietweg 12 | het plaatsen van een nieuwe 
dakopbouw

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-006085
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
2022-009427
Daniël Noteboomstraat 25 | het plaatsen van een 
uitbouw aan de achterzijde van de woning
2022-0007198
Offemweg 43 | het verbouwen van de 
zolderverdieping tot appartement

Overzicht collectes

In week 37 is een collecte gepland de Nierstichting
In week 38 is een collecte gepland van HandicapNL

Noordwijkerhout
2022-008025
Theresialaan (kavel 20) | het bouwen van een woning

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2021-022000  24 augustus 2022
Huygensstraat (H 1121) | het bouwen van 2 
bedrijfsverzamelgebouwen
2022-007114  25 augustus 2022
Vincentlaan 14 (Kavel 814) | het bouwen van een 
woning

Noordwijkerhout
2022-008680  24 augustus 2022
Langevelderweg 12 | het plaatsen van 11 
zonnepanelen op het platte dak van de aanbouw en 
plaatsing warmtepomp bij de monumentale woning
2022-007428  24 augustus 2022
Ruys de Beerenbroucklaan 4 | het aanleggen van 3 
padelbanen met kooien
2022-009662  24 augustus 2022
Van der Weijdenlaan 13 | het wijzigen van de 
voorgevel en dakkapel van de woning
2022-008025  24 augustus 2022
Theresialaan (E 7724) | het bouwen van een woning

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op 1 september 2022.
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