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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

Kerstboominzameling 2022

Vanwege corona verloopt de 
kerstboominzameling in 2022 anders 
dan normaal. Er komen geen locaties 
waar kerstbomen kunnen worden 
ingeleverd. De bomen worden op 
bepaalde dagen opgehaald. 

Voor meer informatie: 
noordwijk.nl/kerstbomen

Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak 
of bel +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

Beste Noordwijkers, Noordwijkerhouters 
en Zilkers,
 
Op de eerste plaats wens ik u een heel 
gelukkig, gezond en liefdevol 2022 toe.  
En hopelijk heeft u mooie feestdagen 
gehad, gepaard met veel gezelligheid en 
met genoeg lichtpuntjes.
 
Alleen samen
Een fris nieuw jaar ligt voor ons. 
Helaas is er dit jaar wederom geen 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Net 
zoals er veel dingen helaas niet mogelijk 
of afgelast zijn. De start van 2022 voelt in 
dat opzicht dan ook anders dan anders. 
De pandemie heerst nog steeds. We 
moeten nog even volhouden. Dat gaat 
ons lukken, samen kunnen wij dit. Probeer 
elkaar te steunen daar waar nodig. Blijf 
naar elkaar omkijken.
 
Verkiezingen
Gelukkig kijken we ook uit naar een fris nieuw jaar vol kansen. Zo zijn op 14, 15 en 16 
maart de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat er een interessant politiek jaar 
aankomt. Inwoners van achttien jaar en ouder kunnen gebruik maken van het stemrecht. 
Inmiddels hebben zich elf partijen aangemeld voor de verkiezingen. Komende weken 
zullen de verkiezingscampagnes ongetwijfeld losbarsten. 
 
Mooie en gezonde gemeente
Ook kijk ik uit naar een jaar vol kansen om verder te bouwen aan een mooie, gezonde en 
sterke gemeente. Een gemeente waar het goed is om te wonen en om te werken in een 
veilige omgeving. Naast vele andere plannen blijven we ook inzetten op energieke en 
gezellige dorpskernen. 
 
Laten we hopen dat 2022 het jaar wordt waarin de wereld echt weer open kan en waarin 
wij elkaar weer volop kunnen ontmoeten! 
 
Wendy Verkleij,
burgemeester van Noordwijk

Ook begin januari: coronaproof activiteiten 
voor jongeren

Voor jongeren in Noordwijk, Noordwijkerhout en  
De Zilk zijn er ook deze week veel gratis activiteiten. 
Bijvoorbeeld bubbel voetbal en GTA racing. Doe mee 
en meld je aan via noordwijkactief.nl

Verzonden besluiten

Noordwijk
182107 - 22 december 2021
Standplaatsvergunning Ilias Hoofdstraat
182591 - 30 december 2021
Objectvergunning 20 januari 2022 De Mook 

Noordwijkerhout
182153 - 23 december 2021
RVV-ontheffing parkeerschijfzone Pilarenlaan 

Overzicht collectes

In week 1 en 2 zijn geen collectes gepland dit geldt 
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

http://noordwijk.nl/kerstbomen
http://noordwijkactief.nl


Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad op 11, 12 en 13 januari 2022 
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie dinsdag 11 januari 2022 20:00 uur 
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3a. Besluitenlijst van de commissie Bestuur, Middelen en Economie van 7 december 2021
3b. Motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Nota inwonersparticipatie (beeldvormend)
7. Raadsvoorstel Kuuroordvisie Noordwijk (beeldvormend)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda Commissie Welzijn woensdag 12 januari 2022 20:00 uur 
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Besluitenlijst van de commissie Welzijn van 8 december 2021
3b. Motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Presentatie Welzijn Noordwijk: terugblik en vooruitblik (beeldvormend)
7. Rondvraag
8. Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 13 januari 2022 20:00 uur 
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Besluitenlijsten van de commissie Ruimte van 9 en 14 december 2021
3b  Motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Kaders voor het opstellen van de Lokale Energiestrategie (LES) 1.0 (meningsvormend)
7. Raadsvoorstel Bindend adviesrecht, participatieplicht en uitgebreide procedure en Raadsvoorstel 

Delegatie Omgevingsplan (meningsvormend, gecombineerde behandeling)
8. Raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie Noordwijk (beeldvormend)
9. Rondvraag
10. Sluiting
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Nieuws van de Raad

Meer informatie
In verband met de maatregelen tegen de 
verspreiding van het Coronavirus is het alleen 
mogelijk de vergadering digitaal te volgen. De 
vergadering wordt live uitgezonden via de website 
van de gemeente noordwijk.nl. De vergadering 
is te volgen via noordwijk.nl/gemeenteraad of 
https://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 Raads-
informatiesysteem (noordwijk.nl/gemeenteraad). 

Eenieder heeft het recht tijdens de 
commissievergadering 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.

Atjehweg 8 | het aanbouwen van een ruimte op 
kelderniveau
2021-022445 - 23-12-2021
Hoogtij 183 | het bouwen van een veranda in de tuin
2021-022482 - 24-12-2021
Herenweg 102 | het uitbreiden van bestaande 
bedrijfspand
2021-022506 - 24-12-2021
Tulp en Zee 1 | het realiseren van een receptiegebouw
2021-022510 - 23-12-2021
Het Laantje 25 | het plaatsen van een nieuwe 
beglazing
2021-022536 - 24-12-2021

Pauluslaan (kavel 40) | het bouwen van een woning
2021-022416 - 23-12-2021
Dobbelmannduin 36 | het verbouwen van de woning
2021-022521 - 24-12-2021
Julianastraat 22 | het vervangen van een dakkapel in 
het voordakvlak van de woning
2021-022535 - 24-12-2021
Duinweg 12A | het verbouwen van bollenschuur tot 
woonhuis
2021-022542 - 24-12-2021
Pieternelweg 27 | het realiseren van een uitbouw 
2021-022589 - 28-12-2021
Hoofdstraat 12 | het verhogen van het balkonhek 
achterzijde
Noordwijkerhout
2021-022534 - 24-12-2021
Langevelderweg 27E (perceel E7466 en E7468) | 
bouwen van 39 nieuwbouw woningen 
2021-022524 - 24-12-2021
Gooweg (D nr 2690) | het bouwen van een villa met kap
2021-022555 - 27-12-2021
Duinschooten 12-246 | het legaliseren van een 
bestaande serre uitbouw

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2021-012003
Pauluslaan (kavel 205) | het bouwen van een woning 
met bijgebouwen

Noordwijkerhout
2021-020006
Westeinde 70 | het verbouwen van een woning 
tot kantoor en het bouwen van een nieuwe 
bedrijfswoning

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2021-017874 - 24-12-2021
Offem Zuid-West fase 1 | het bouwen van 29 
grondgebondenwoningen
2020-026282 - 24-12-2021
Lindenplein 6 | het splitsen van een pand in kantoor- 
en woonruimte
2021-020286 - 24-12-2021
Herenweg 74 (kavel A) | het bouwen van een woning
2021-018566 - 24-12-2021
Uitvaltij 29 | het optrekken van de achtergevel
2021-020749 - 28-12-2021*
Schoolstraat 23 | het kappen van een boom
2021-021840 - 29-12-2021
Hoogwakersbosstraat 11 | het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde 
2021-021255 - 29-12-2021
Uitvaltij 33 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde
2021-020088 - 30-12-2021*
Pauluslaan 53 | het snoeien van 5 bomen

Noordwijkerhout
2021-019950 - 24-12-2021
‘s-Gravendamseweg 10A | het realiseren van 8 
bedrijfsunits en het maken of veranderen van de 
uitritten

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

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2021-022448 - 23-12-2021

Omgevingsdienst West-Holland

LEES VERDER  >>

http://www.noordwijk.nl
http://www.noordwijk.nl/gemeenteraad
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
http://www.noordwijk.nl/gemeenteraad
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
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Corona- &  
vaccinatie-informatie 
In deze rubriek brengen we actuele zaken en informatie rondom corona en 

vaccinatie onder de aandacht.

Priklocatie Leeuwenhorst alleen op afspraak open
NH Conference Centre Leeuwenhorst is sinds 
eind december 2021 weer geopend als priklocatie 
voor de versnelde boosterprikcampagne. Let 
op: je kunt alleen op afspraak terecht voor een 
boosterprik. Het heeft geen zin om in de rij te 
gaan staan. Uiterlijk in de tweede helft van 
januari 2022 is iedereen van 18 jaar en ouder 
uitgenodigd om een afspraak te maken. 

Boosteren van zorginstellingen gestart
De GGD is gestart met het vaccineren van 
bewoners van zorginstellingen zonder 
eigen medische dienst. Om de bewoners 
en medewerkers van deze instellingen te 
vaccineren gaan de mobiele vaccinatieteams 
langs de locaties. Tot half januari 2022 gaat 
het mobiele vaccinatieteam prikken in zo’n 

100 zorginstellingen in de regio. Naast de 
zorginstellingen prikt de GGD ook de niet-mobiele 
thuiswonenden. De huisartsen kunnen niet-
mobiele thuiswonenden hiervoor aanmelden.

Eerste of tweede prik zonder afspraak 
Op sommige plekken kun je je laten vaccineren voor 
de eerste of tweede prik zonder afspraak. Je moet 
dan wel een geldig ID en mondkapje meenemen. 
Meer informatie op prikkenzonderafspraak.nl

Help je ouders, buren, opa of oma
Help je ouders, oudere buren, opa of oma met het 
maken van de afspraak. Of met een ritje naar de 
priklocatie.

Telefonisch: +31 (0)800 70 70 of online: 
http://coronavaccinatie-afspraak.nl

Rijksoverheid | rijksoverheid.nl |   
GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |   

RIVM | coronavaccinatie.nl |   

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/gemeenteberichten

Toelichting 
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

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 13 
januari 2022.

http://prikkenzonderafspraak.nl
http://coronavaccinatie-afspraak.nl
https://twitter.com/Rijksoverheid
https://www.facebook.com/Rijksoverheid
https://www.instagram.com/rijksoverheid.nl/

