
Let op de bastaardsatijn rups 
in duinen
Bastaardsatijnrupsen op zoek naar voedsel trekken massaal vanuit de duinen 

het strand op. Voor bezoekers is dit oppassen geblazen, want aanraking met de 

brandharen van deze rups veroorzaakt een zeer venijnige jeuk. 

Overlast
De overlast is groot, want het zijn er meer dan 
anders. De beestjes kruipen zelfs de terrassen op. De 
gemeente heeft bordjes neergezet om bezoekers te 
waarschuwen voor de bastaardsatijnrups. 

Spoelen, niet krabben  
Tips van de duinwachter: Zie je een rups, blijf ervan 
af! Houd afstand en ga van de wind af staan om 
rondzwevende brandharen te ontwijken. Ben je toch 
in aanraking gekomen met de brandharen en heb je 
klachten? Goed spoelen en niet krabben!  Anders wrijf 
je de brandharen meer de huid in. Bij ernstige klachten, 
raadpleeg de huisarts.

Explosie van nesten 
De gemeente heeft in het voorjaar rupsennesten laten 
verwijderen door een werkgroep van de Rivierduinen. 
Maar 2022 is een zogeheten mastjaar. Planten en 
dieren in natuur doen het uitzonderlijk goed. Dat 
betekent ook een explosie van nesten en uitlopende 
bastaardsatijnrupsen.

Eikenprocessierups
Ook een andere rups, de eikenprocessierups, is al 
weer in onze regio gesignaleerd. Ook hier geldt: pas 
op en voorkom aanraking! Meer info op website: 
ggdhm.nl/nieuwsbericht-outsite/ 
eikenprocessierupsen-gesignaleerd
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Eigenaar vaartuig gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar 
van onderstaand vaartuig. Regelmatig treffen de 
handhavers vaartuigen aan die al langere tijd onder 
water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren. 
De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet 
achterhaald worden. De wrakken worden geborgen 
omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen 
veroorzaken aan de walkanten en (woon) boten. De 
handhavers kregen recentelijk een melding over een 
vaartuig in het water aan de Hoogeveenseweg in 
Noordwijk.

Indien de eigenaar van het vaartuig zich niet voor  
10 juni 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 dit vaartuig 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 het vaartuig 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. 

ISD Bollenstreek

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

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek

De ISD Bollenstreek is in verband met 2e Pinksterdag 
gesloten op maandag 6 juni 2022.

Uitbetaling vakantiegeld

Vraag
Ik heb een bijstandsuitkering. Wanneer krijg ik mijn 
vakantiegeld over het afgelopen jaar op mijn rekening 
gestort?

Antwoord 
De ISD Bollenstreek maakt uw vakantiegeld 
uiterlijk op 10 juni 2022 aan u over. Als er geen 
bijzonderheden op u van toepassing zijn staat het 
vakantiegeld uiterlijk 13 juni 2022 op uw rekening. 

Zijn er wel bijzonderheden, dan staat het 
vakantiegeld later op uw rekening.

http://ggdhm.nl/nieuwsbericht-outsite/eikenprocessierupsen-gesignaleerd
http://ggdhm.nl/nieuwsbericht-outsite/eikenprocessierupsen-gesignaleerd
mailto:handhaving%40noordwijk.nl?subject=
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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
238431 - 20 mei 2022
Objectvergunning 30 mei 2022 Boerenburgerweg
214150 - 20 mei 2022 
Evenementvergunning 28 mei 2022 De Sportvisser 
Bosweg
239157 - 20 mei 2022
Ontheffing art. 35 Alcoholwet 17 en 21 juni 2022 
Beachclub O.
233878 - 20 mei 2022
Ontheffing art. 35 Alcoholwet 3 juni 2022 Nomade 
Beach
21147 - 24 mei 2022
Evenementvergunning 22 t/m 26 juni 2022 s 
Heerenloolands Zwarte weg

Hebt u een IOAZ/IOAW uitkering?
Dan staat het vakantiegeld in juni 2022 gelijk met uw 
uitkering over mei 2022 op uw rekening.     

Zit u in budgetbeheer bij de ISD?
Hebt u een bijstandsuitkering en zit u bij de ISD in 
budgetbeheer? Dan maakt de ISD uw vakantiegeld 
net als uw bijstandsuitkering over naar de rekening 
van Schulddienstverlening. 
De ISD stuurt u een aparte brief met meer informatie 
over uw vakantiegeld. 

Meer informatie
Voor vragen over uw uitkering of vakantiegeld kunt u 
contact opnemen met 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: 

Rectificatie: Ontwerp Bodembeheernota  
deel B Bronsgeest ter inzage

Deze publicatie betreft een rectificatie omdat in de 
oorspronkelijke publicatie in de Noordwijker niet de 
juiste inzagetermijn is opgenomen. De oorspronkelijke 
tekst is op 17 mei 2022 gepubliceerd.

De gemeenteraad van Noordwijk maakt bekend dat 
zij op 10 mei 2022 de ontwerp Bodembeheernota deel 
B Bronsgeest heeft vrijgegeven voor zienswijzen. De 
nota ligt van 20 mei 2022 tot en met 1 juli 2022 (op 
afspraak) ter inzage. 

Doel van een bodembeheernota deel B
De bodem in Nederland wordt intensief gebruikt. Het 
bodembeleid moet ruimte geven aan maatschappelijke 
activiteiten op de bodem, zoals woningbouw of aanleg 
van wegen. Het bodembeleid moet tevens de mogelijk 
negatieve effecten van het gebruik op de kwaliteit van 
de bodem tegengaan, zodat deze geschikt blijft om te 
gebruiken.

De gemeente Noordwijk volgt zoveel mogelijk het 
generieke beleid zoals dat is opgenomen in het Besluit 
bodemkwaliteit. De gemeenteraad heeft echter de 
mogelijkheid om hiervan af te wijken door gebied 
specifiek beleid op te stellen. Met de gebied specifieke 
Bodembeheernota deel B Bronsgeest:
• is het verplaatsen en hergebruiken van grond 

binnen Bronsgeest mogelijk, dit is eenvoudiger en 
goedkoper;

• is er minder afvoer van deze goed herbruikbare grond 
naar een stortplaats of verwerker;

• hoeft er minder grond te worden aangekocht;
• worden transportafstanden en -kosten verminderd.

De gemeente Noordwijk wil duurzaam 
bodembeheerbeleid uitvoeren dat praktisch 
uitvoerbaar is, milieu hygiënisch verantwoord en 
transparant is. Conform de Wet bodembescherming 
kan de grond in Bronsgeest gebruikt worden voor de 
functie ‘Wonen met tuin’. De bodemkwaliteit in het 
plangebied Bronsgeest (Industrie) verschilt van de 
bodemfunctieklasse (Wonen) die het gebied heeft. 
Als de generieke landelijke regels van het Besluit 
bodemkwaliteit (Bbk) wordt gevolgd, mag grond niet 
binnen Bronsgeest verplaatst worden. Door gebied 
specifiek Bodembeheernota deel B vast te stellen, kan 
de gebiedseigen grond wel zonder risico voor mens en 
milieu (her)gebruikt worden.  

Termijn van ter inzage legging
De ontwerp Bodembeheernota deel B plangebied 
Bronsgeest en de bijbehorende stukken liggen van 
vrijdag 20 mei 2022 tot en met vrijdag 1 juli 2022 voor 
een ieder ter inzage op officielebekendmakingen.nl 
Inzage op het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 is 
ook (op afspraak) mogelijk. 

Zienswijzen indienen 
Als u het niet eens bent met dit ontwerp besluit, dan 
kunt u binnen zes weken (tussen 20 mei 2022 en 1 juli 
2022) een zienswijze indienen. 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 de ontwerp Bodembeheernota deel 
B plangebied Bronsgeest. U stuurt uw zienswijze 
naar de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk, 
Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. Mailen mag ook: 
gemeente@noordwijk.nl.

Nadat de inzagetermijn is verstreken, worden de 
ingediende zienswijzen verwerkt voor het college 
van burgemeester en wethouders. Het college doet 
vervolgens aan de gemeenteraad een voorstel over de 
behandeling van de zienswijzen en de vaststelling van 
de Bodembeheernota deel B Bronsgeest.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinde 
perceel D961, Noordwijkerhout’ 

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Westeinde perceel 
D961, Noordwijkerhout’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPBGWesteindeD961-ON01 ligt vanaf woensdag 
1 juni tot en met dinsdag 12 juli 2022 ter inzage. 
De zakelijke samenvatting van de anterieure 
overeenkomst is uitsluitend (op afspraak) in te zien op 
het gemeentehuis.

Het bestemmingsplan biedt het juridisch en 
planologisch kader voor de bouw van een 
burgerwoning op het perceel Westeinde sectie D nr. 
961 in Noordwijkerhout. Dit in ruil voor de het door 
de eigenaar saneren van totaal 5.000 m2 aan glas 
en glasrechten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van 
de Ruimte-voor-Ruimteregeling. Daarnaast heeft 
de eigenaar zichzelf verplicht gesteld om op een 
deel van zijn perceel, voorafgaande aan de bouw 
van de woning, een ecologische verbindingszone te 
ontwikkelen. Met de initiatiefnemer is een anterieure 
overeenkomst afgesloten.

Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze 
indienen. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst 
en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht of 
de Wet ruimtelijke ordening worden ingediend. Zie 
voor meer informatie de officiële bekendmaking op 
officielebekendmakingen.nl.

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer en aanvraag Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht - 
Schippersvaartweg 56 in Noordwijkerhout

De Omgevingsdienst West-Holland ontving - namens 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Noordwijk - op 20 april 2022 
een melding Activiteitenbesluit en een aanvraag 
voor een omgevingsvergunning met beperkte 
milieutoets van het bedrijf Hogervorst. De aanvraag 
en melding zijn ingediend voor een groothandel 
van landbouwmachines, werktuigen en tractoren 
met werkplaats. Het bedrijf is gelegen op de locatie 
Schippersvaartweg 56 in Noordwijkerhout. 

Bedrijven hebben toestemming van de 
Omgevingsdienst West-Holland nodig voor een aantal 
activiteiten uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

De bedrijven hebben deze toestemming nodig 
voordat ze kunnen starten met deze activiteiten. Deze 
toestemming heet ‘omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets’.

De aanvraag gaat over het installeren van een gesloten 
bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen 
van 70 kW of meer. 

Heeft u nog vragen? 
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit 
kan via +31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. Noem 
hierbij het zaaknummer: 2022-006038.

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Schelft’ ter 
inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Schelft’ met 
plancode NL.IMRO.0575.BPMOSDeSchelft-ON01 ligt 
vanaf woensdag 1 juni 2022 tot en met dinsdag 12 juli 
2022 ter inzage.

Dit bestemmingsplan is opgesteld om een omissie in 
het nu geldende bestemmingsplan te herstellen en een 
correct juridisch-planologisch kader te bieden voor de 
herbouw van De Schelft. 

Doel van dit bestemmingsplan is om binnen de 
bestemming ‘Maatschappelijk’ (opnieuw) de
‘maatschappelijke voorzieningen’ toe te staan zodat, 
conform eerdere plannen, weer sprake
is van een juiste regeling voor het plangebied. Het 
bestemmingsvlak en de
bouwmogelijkheden blijven ongewijzigd ten opzichte 
van het bestemmingsplan ‘Mossenest’. 

Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze 
indienen. Zie voor meer informatie de officiële 
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl.

http://officielebekendmakingen.nl
mailto:gemeente%40noordwijk.nl?subject=
http://officielebekendmakingen.nl
mailto:info%40odwh.nl?subject=
http://officielebekendmakingen.nl
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In deze column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over zijn of haar 
ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Wim Smit.

Met een stevige wind in de rug kom ik mooi 
op tijd aan bij een mooie jaren 50 woning. De 
woning ligt aan 1 kant mooi vrij en heeft ook nog 
een aangebouwde werkruimte. Aan de ene kant 
natuurlijk heel mooi maar aan de andere kant heb 
je wel meer oppervlakte aan buitenmuur en raam 
waardoor de warmte kan verdwijnen. 

De bewoner van middelbare leeftijd wil graag 
weten hoe ze energie kunnen besparen. Ze 
wonen hier heel erg naar hun zin en zijn nog 
van plan om hier nog lang te blijven wonen. 
Het eerste wat mij op valt is het buitengewoon 
hoge elektriciteitsverbruik van 5200 kWh per 
jaar waar 3000 kWh normaal zou zijn.  Na wat 
doorvragen komt dit vermoedelijk door een 
elektrisch verwarmde vloer in de badkamer.  De 
bewoner is in de veronderstelling dat het goed is 
om elektrisch te verwarmen omdat we van het 
gas af moeten. Ik hoor dit misverstand wel vaker 
als energiecoach. Elektrisch verwarmen is alleen 
zinvol als dat via een warmtepomp gaat maar 

niet via gewone elektrische kachels of elektrische 
vloerverwarming. Bij een warmtepomp krijg je voor 
elke kWh die je erin stopt 4,2 kWh warmte terug. 
Bij gewone elektrische verwarming krijg je voor 
elke kWh die je erin stopt maar 1 kWh warmte 
terug. In dat geval is gasverwarming financieel 
voordeliger.

De bewoner wil van mij graag horen wat de 
eenvoudigste manier is om het huis beter te 
isoleren. Omdat we hier te maken hebben met 
een huis uit de jaren 50 zijn er houten vloeren 
met een kruipruimte en een muur met alleen een 
luchtspouw. De ramen blijken grotendeels oud 
dubbel glas te zijn. Mijn advies is om modern 
HR++ glas te plaatsen in de woonkamer. Andere 
ruimtes hoeven nog niet per se omdat die toch 
niet verwarmd worden. De spouwmuur raad ik aan 
om vol te spuiten met schuim. De vloer kan van 
onderuit worden geïsoleerd door isolatiemateriaal 
zoals bijvoorbeeld PIR strak tussen de balken 
te plaatsen en strak tegen de vloer aan. Als 

dit isolatiemateriaal 
strak tegen het hout 
aanligt kan er geen vocht ontstaan tussen 
isolatiemateriaal en het hout.

Daarna lopen we nog even om het huis aan de 
buitenkant. Het dak van het schuurtje samen 
met het dak van de werkruimte kunnen van 18 
zonnepanelen worden voorzien. De daken liggen 
op het zuidwesten en zuidoosten en er zijn geen 
obstakels die schaduw kunnen geven. Ideale 
zonligging dus. Garantie voor een hoge opbrengst  
van minstens 4000 kWh. Reken maar uit je winst.

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: 
Wim Smit (7)

239721 - 25 mei 2022
Evenementvergunning Buitenspeeldag 8 Juni 2022 
Pimpernelstraat

De Zilk 
235300 - 24 mei 2022
Loterijvergunning 16 oktober 2022 Drumfanfare 
Altesa 

Overzicht collectes

• In week 23 is een collecte gepland van EpilepsieNL
• In week 24 is een collecte gepland van het Rode 

Kruis 

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-007295 - 19 mei 2022
Narcisstraat 6 | het vergroten van een woonhuis aan 
de voorzijde
2022-007395 - 23 mei 2022
Zeereep 7 | het wijzigen aan de voorgevel
2022-007427 - 23 mei 2022
Hoogwakersbosstraat 29 | het realiseren van een 
dakopbouw op voor- en achterdakvlak

Noordwijkerhout
2022-007267 - 19 mei 2022
Pilarenlaan 85 | het bouwen van een woning
2022-007428 - 23 mei 2022
Ruys de Beerenbroucklaan 4 | het aanleggen van 3 
padelbanen met kooien

2022-007448 - 24 mei 2022
Viaductweg 10B | het bouwen van een dakkapel aan 
de voorzijde

De Zilk
2022-007366 - 20 mei 2022
Hafkenscheidtlaan | het realiseren van een 
dakopbouw
2022-007443 - 23 mei 2022
Hafkenscheidtlaan 68 | het uitbreiden van de woning

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-004379
De Boender 27 | het vernieuwen van de woning
2022-005257
Van de Mortelstraat 226 | het kappen van een boom

Noordwijkerhout
2022-005193
Arena 14 | het vergroten van de woning
2022-005192
Arena 13 | het vergroten van de woning

De Zilk
2022-002838
Zilkerduinweg 338 | het uitbreiden van de bedrijfshal

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-006159 - 23 mei 2022
Rietkant 24 | het plaatsen van een rolluik aan de 
voorkant van de schuur
2022-003248 - 23 mei 2022
Everwijnpark 12 | het verbouwen van de woning en 
het wijzigen van de poort en inrit

2022-006258 - 24 mei 2022
Zeereep 7 | het verbouwen van een villa

Welstandscommissie

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 2 juni 
2022.

fixi.nl

HOUD 

JE BUURT 

IN VORM

GEBRUIK FIXI 

GRATIS

VUILNISBAK VOL? 
MELD HET MET FIXI

Fixi ABRI.indd   7 24-05-18   12:06

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


