
Veel gesprekstof tijdens 
jongerenbijeenkomst
Op woensdagmiddag 30 maart 2022 gingen 15 jongeren in gesprek met burgemeester 

Wendy Verkleij en wethouder Dennis Salman. Onderwerpen van gesprek: hoe gaat het 

met de Noordwijkse jongeren na de lange coronaperiode en wat kan er volgens hen 

verbeterd worden in de gemeente Noordwijk?

Veel te bespreken
De bijeenkomst werd in samenwerking met YoungPWR 
en Welzijnskwartier in de oude raadzaal van het 
gemeentehuis van Noordwijk georganiseerd. De leeftijd 
van de jongeren varieerde van 13 t/m 20 jaar. Vooraf 
kregen de deelnemers een korte vragenlijst. Tijdens de 
bijeenkomst werd dieper ingegaan op de antwoorden. 
Het gesprek kwam al snel en goed los, er was veel te 
bespreken. De jongeren wilden met name praten over 
online school, uitgaan, depressiviteit, openbare plekken 
en sportfaciliteiten in de buitenlucht. 

Saaiheid en studieachterstand
De coronaperiode was voor de meeste deelnemers 
een moeilijke periode. Veel van de aanwezige 
jongeren maakten in de jaren 2020 en 2021 een 
overgangsperiode mee: van de lagere school naar de 

middelbare school of van de middelbare school naar 
een MBO, HBO of universiteit. Dit ging met name voor 
de jongeren die naar de HBO’s gingen niet zonder slag 
of stoot. Velen van hen stopten met hun studie en 
kregen te maken met studieachterstand. Nu nog is 
er vaak online les wat de studie niet stimuleert. Ook 
viel het niet mee om afgelopen jaren een normaal 
studentenleven op te bouwen. Vrijwel alle jongeren 
gaven aan dat de periode zich vooral kenmerkte 
door saaiheid en dat tijdens de lockdowns bijna elke 
dag hetzelfde was. Uitgebreid werd stilgestaan bij 
depressiviteit onder jongeren. 

Wensen en uitgaan
Ook zijn er genoeg wensen. Zo moeten er volgens 
de jongeren meer plekken komen waar zij buiten 
zelfstandig kunnen sporten. En zijn er wensen voor 
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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

Ontwerp uitwerkingsplan ‘Offem Zuid 2e 
fase deel B’ ter inzage

Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Offem Zuid 2e fase deel 
B, met plancode NL.IMRO.0575.UPOffemZuid2B-ON01 
ligt vanaf woensdag 30 maart 2022 tot en met dinsdag 
10 mei 2022 ter inzage.

Korte samenvatting van het plan
Het uitwerkingsgebied, 2e fase deel B, is het gedeelte 
van Offem Zuid, gezien vanaf de Achterweg richting de 
N206. De exacte begrenzing is in het uitwerkingsplan 
weergegeven. 

In het uitwerkingsplan wordt aangegeven waar 
gebouwd mag worden en waar wegen, groen en 
water komt. Het gaat om maximaal 192 woningen. 
De grondgebonden woningen mogen maximaal 10 
meter hoog zijn, de gestapelde woningen maximaal 
13 meter. De regels in het uitwerkingsplan sluiten 
aan bij de uitwerkingsregels zoals die in het geldende 
bestemmingsplan ‘Offem Zuid’ zijn gesteld.
De Omgevingsdienst West Holland heeft namens 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Noordwijk een ontwerpbesluit 
hogere waarden genomen in verband met het 
wegverkeerslawaai aan de Beeklaan en de N206. 
Hiermee is een hogere geluidsbelasting op de gevels 
van de nieuw te realiseren woningen toegestaan.

Ter inzage
Het ontwerp Uitwerkingsplan Offem Zuid 2e fase deel 
B en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen vanaf 
woensdag 30 maart 2022 tot en met dinsdag 10 mei 
2022 voor een ieder ter inzage.

Inzien
U kunt de stukken (op afspraak) inzien op het 
gemeentehuis aan de Voorstraat 42 te Noordwijk en 
via de landelijke voorziening ruimtelijkeplannen.nl met 
plancodering: NL.IMRO.0575.UPOffemZuid2B-ON01.

Zienswijzen
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze 
indienen. Een zienswijze moet worden gericht aan: 
het college van burgemeester en wethouders van 
Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder 
vermelding van “zienswijze ontwerpuitwerkingsplan 
Offem Zuid 2B”. Voor een eventuele mondelinge (tele-
fonische) zienswijze kunt u contact opnemen met het 
team Ruimtelijke Ontwikkeling, +31 (0)71 36 60 000.

betere skateplekken en ruimtes waar je ’s avonds bij 
elkaar mag komen. Er werd uitgebreid gepraat over 
het uitgaan op de Grent. De jongeren zouden graag 
een ruimer aanbod van kroegen willen en er werd 
gesproken over het vergroten van de veiligheid in het 
uitgaansgebied.

Herhaling en terugkoppeling
De burgemeester en wethouder bedankten de jongeren 
voor hun openheid en alle bijzondere verhalen. 
Vastgesteld werd dat het goed is om de bijeenkomst 
met dezelfde jongeren over een half jaar te herhalen. 
Dit om regelmatig en goed in contact te blijven met 
de jonge inwoners en om te zorgen voor een goede 
terugkoppeling over de wensen rondom uitgaan, 
sport en buitenplekken. Ook andere geïnteresseerde 
jongeren kunnen bij deze bijeenkomst aanhaken. Een 
oproep volgt na de zomervakantie via social media en 
via een bericht in de krant. 
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Toekenning straatnaam/openbare ruimte 
‘Sint Bavotuin’ in Noordwijkerhout

Op 29 maart 2022 heeft het college van burgemeester 
en wethouders besloten een deel van de openbare 
ruimte van het Sint Bavopark te hernoemen in 
Sint Bavotuin. Dit besluit is genomen op basis van 
artikel 6 Wet BAG en de Verordening Naamgeving en 
nummering (adressen) Noordwijk 2019. Het besluit 
ligt gedurende 6 weken vanaf 6 april 2022 t/m 18 mei 
2022 (op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis. 

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dat moet 
in de genoemde periode. Zie voor meer informatie de 
officiële publicatie.

Tweede herhaalprik  en prikken zonder 
afspraak
Vaccinatie update: vanaf 26 maart 2022 kunnen 60 
plussers een herhaalprik (2e booster) halen. En in 
de bibliotheek Noordwijk kunt u op vrijdag 15 en 22 
april 2022 zonder afspraak terecht voor uw 1e en 2e 
vaccinatieprik of uw 1e booster.

Herhaalprik tegen corona (2e booster)
Heeft u de leeftijd van 60 tot en met 69 jaar of wordt 
u in 2022 60 jaar? Dan kunt u vanaf 26 maart 2022 op 
afspraak een herhaalprik (2e booster) halen.
Eerder konden 70-plussers en mensen met een 
verminderde weerstand al een herhaalprik krijgen. 
Met een herhaalprik houdt u de bescherming tegen 
ernstige ziekte en ziekenhuisopname door corona 
op peil. U kunt de prik 3 maanden na de laatste 
coronaprik of coronabesmetting halen. 
Vragen over de vaccinatie of hoe een afspraak te 
maken voor deze boosterprik? Neem contact op met 
het callcenter van de GGD via +31 (0)85 078 28 78.

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 12 april 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 29 en 30 maart 2022
4.  Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5.  Installatie en benoeming
6.  Vaststelling hamerstukken
 6a. Raadsvoorstel Verordening winkeltijden Noordwijk 2022
 6b. Raadsvoorstel Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Noordwijk
 6c. Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Westeinde perceel D 961, Noordwijkerhout
 6d. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Gooweg 21c
 6e. Raadsvoorstel Vaststellen herziening bouwgrenzen omgevingsplan Bavoterrein
 6f. Raadsvoorstel Talentprogramma Noordwijk
7.  Bespreekstukken
8.  Actuele moties
9.  Sluiting

* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Nieuws van de Raad

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 11 april 2022 
12:00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via  

 @raadnoordwijk

Eigenaar motor gezocht

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar van 
onderstaande motor. In de week van 21 tot en met 27 
maart 2022 is een gestolen boot gevonden liggend 
in het water aan de Schiestraat in Noordwijk. Hierop 
zat een motor die niet bij deze boot toebehoort. 
Als u de eigenaar van deze motor bent, neem dan 
contact op met de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving van de gemeente Noordwijk 
via telefoon nummer +31 (0)71 366 00 00 of e-mail 
handhaving@noordwijk.nl.

Ben je mantelzorger? Dan verdien je een 
bedankje!  

Mantelzorgers kunnen vanaf 1 april tot 31 december 
2022 de mantelzorgwaardering aanvragen. Welzijn 
Noordwijk regelt de mantelzorgwaardering via de 
NoordwijkPas.

Mantelzorger ben je als je zorgt voor je partner, ouder, 
kind of ander familielid, vriend of kennis die chronisch 
ziek, minder valide of hulpbehoevend is. En dit doet 
voor langere tijd en onbetaald. Je inzet wordt zeer 
gewaardeerd en verdient een bedankje in de vorm 
van de mantelzorgwaardering. Deze kun je op twee 
manieren aanvragen.  

Heb je een NoordwijkPas? Dan is aanvragen heel 
eenvoudig. Je logt in via Mijn Pas op noordwijkpas.nl 
Heb je (nog) geen NoordwijkPas? Haal dan een 
aanvraagformulier op bij een van de afhaalpunten. 

Afhaalpunten 
De papieren aanvraagformulieren liggen klaar op 
de bekende afhaalpunten: In Noordwijk: bij Welzijn 
Noordwijk, het Trefpunt, Gemeentehuis Noordwijk, 
Boekhandel van der Meer, Supermarkt Dirk van den 
Broek, Supermarkt Vomar, Kaasspecialist Peter den 
Elzen en Echte Bakker de Witt. In Noordwijkerhout vind 
je de formulieren bij het Gezondheidscentrum loket 
Voor ieder 1, Vink Multimedia en Slagerij Klein. Voor 
inwoners van De Zilk haal je het formulier bij Bakker 
Pompe.

Prikken in de Bieb zonder afspraak
(1e en 2e prik of 1e booster)
Op vrijdag 15 en 22 april 2022 kunt u van 11:00 - 15:00 
uur terecht voor een vaccinatie zonder afspraak in de 
Bibliotheek van Noordwijk. Het gaat om een 1e en 2e 
vaccinatie of de 1e booster.
De GGD prikt met een mRNA vaccin (van BioNTech/
Pfizer en Moderna). Bent u 18+, dan kunt u er zonder 
afspraak terecht voor de 1e  en 2e vaccinatie of de 
1e boosterprik. Jongeren van 12 tot 18 jaar kunnen 
hier ook terecht voor de 1e of 2e vaccinatie. Maar 
voor jeugd jonger dan 16 jaar, moet er toestemming 
van de ouders zijn om gevaccineerd te worden. Neem 
een ID-bewijs en een mondkapje mee. De Bibliotheek 
Noordwijk is te vinden op de Akkerwinde 1a. 

Ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Gebruik 
Woningen’ ter inzage

Het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Gebruik 
Woningen’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPPLUGebruikwoning-ON02 ligt vanaf woensdag 6 
april 2022 tot en met dinsdag 17 mei 2022 ter inzage.

Het paraplu bestemmingsplan biedt het juridisch 
en planologisch kader voor de verankering van 
de beleidsnota Gebruik Woningen die door de 
gemeenteraad in februari 2021 is vastgesteld. Het 
bestemmingsplan heeft alleen betrekking op die 
onderdelen waarover expliciet iets wordt gezegd in de 
planregels. In dit geval zijn dat de regels rondom het 
gebruik van woningen.

Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze 
indienen. Zie voor meer informatie de officiële 
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl
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Een toekomst zonder  
aardgas… Hoe pak jij dat op? 
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
Maandag 11 april 2022, locatie De Witte Kerk, van 
19:00 uur tot 21:00 uur, inloop vanaf 18:45 uur. 

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

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

Noordwijk aan Zee
Donderdag 28 april 2022, locatie De Muze, van 
19:00 uur 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 kan 
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.

ISD Bollenstreek

Energietoeslag voor lage inkomens

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 krijgen de energietoeslag in 
principe automatisch?
• Huishoudens die op 31 maart 2022 een 

bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ 
of levensonderhoud Bbz hebben via de ISD 
Bollenstreek.

• Huishoudens die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 
2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben 
ontvangen.

• Huishoudens die op 31 maart 2022 via de ISD 
deelnemen aan de Collectieve aanvullende 
zorgverzekering van Zorg en Zekerheid.  

Hoogte bedrag en wanneer de uitbetaling?
-  De energietoeslag is totaal € 800,- per huishouden. 
-  De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van  

€ 200,-. 
-  De eerste uitbetaling betaalt de ISD uiterlijk op 8 april 

2022 automatisch uit aan huishoudens die onder 
deze doelgroep vallen en op 31 maart 2022 bij de ISD 
bekend waren. 

-  De andere drie betalingen van € 200,- vinden begin 
mei, begin juni en begin juli 2022 plaats.  

De ISD stuurt iedereen die het bedrag automatisch 
krijgt uiterlijk 8 april 2022 een brief over de toekenning. 

Uitkering AIO
Voor mensen met een Aanvullende inkomens voor-
ziening ouderen (AIO) vindt de automatische betaling 
later uit, omdat de ISD hiervoor informatie van de SVB 
nodig heeft. 

Wie kunnen de energietoeslag later aanvragen? 
De ISD Bollenstreek heeft niet alle huishoudens met 
een laag inkomen in beeld. Huishoudens die niet bij 
de ISD bekend zijn of niet onder de doelgroep vallen 
die het automatisch krijgt moeten iets langer wachten 
voordat zij deze energietoeslag kunnen aanvragen en 
ontvangen. 

De ISD maakt voor deze doelgroep nog richtlijnen. 
Daarom is het aanvragen van de energietoeslag voor 
deze doelgroep nog niet mogelijk. Zodra het dagelijks 
bestuur van de ISD Bollenstreek de richtlijnen heeft 
vastgesteld, volgt de informatie op de website 
www.isdbollenstreek.nl. Daar staat hoe huishoudens 
de toeslag kunnen aanvragen en aan welke 
voorwaarden zij moeten voldoen. De verwachting is 
dat de duidelijkheid uiterlijk medio april beschikbaar is. 

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

>>  Vervolg Ben je mantelzorger?  
Dan verdien je een bedankje!

Welzijn Noordwijk  
Het waarderingsbedrag voor 2022 is €100,- Na 
toekenning wordt dit bedrag bijgeschreven op je 
persoonlijke Noordwijk Pas. Het is te besteden  bij de 
deelnemende winkels en organisaties.  
Een overzicht staat op noordwijkpas.nl Je vindt 
hier ook meer informatie en voorwaarden over de 
mantelzorgwaardering. 

Je dient het formulier ondertekend te retourneren naar: 
Welzijn Noordwijk, Wassenaarsestraat 5, 2201 RD, 
Noordwijk. 

Hebt u moeite met uw financiën en wilt u hulp?
Voor vragen kunt u iedere maandagochtend tussen 
10.00 uur – 12.00 uur zonder afspraak terecht bij het 
Budgetinformatiepunt van de ISD Bollenstreek. Ook op 
de website isdbollenstreek.nl (onder Schulden) staat 
meer informatie over de mogelijkheden die de ISD 
Bollenstreek biedt.
   
Meer informatie
Voor vragen over de energietoeslag kunt u bij de ISD 
terecht. 

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: 

http://samen.noordwijk.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/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

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-004895 - 26 maart 2022
Wilhelminastraat 42B | het aanleggen van 2 
parkeerplaatsen
2022-004896 - 26 maart 2022
Wilhelminastraat 42B | het bouwen van een aanbouw 
aan de zijkant van het huis

Noordwijkerhout
2022-004917 - 27 maart 2022
Gooweg 45A  het plaatsen van zonnepanelen aan de 
oostzijde van de woning
2022-004931 - 28 maart 2022
De Keuvel 4 | het geheel aanleggen van een 
afzuigsysteem t.b.v. Visspecialist
2022-004988 - 28 maart 2022
Rembrandtweg 42a | het aanleggen van een inrit
2022-004994 - 28 maart 2022
Javaweg 8 | het realiseren van een uitrit
2022-005112 - 30 maart 2022
Kerkhofpad 19 | het vervangen van het dak
2022-005111 30 maart 2022
Driehoeklaan 1 | het intern verbouwen

Noordwijkerhout
2022-005067 - 29 maart 2022
Duinschooten 12-104 | het uitbouwen van een 
recreatiewoning
2022-005068 - 29 maart 2022
Gooweg 36 | het aanplanten van 100 laanbomen
2022-005071 - 29 maart 2022
Leidsevaart 20A-ws | het verbouwen van een 
woonboot

De Zilk
2022-005152 - 31 maart 2022
Beeklaan 18 | het plaatsen van entree -en 
gevelreclame

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-002339 - Duinweg 78-8  het kappen van een 
boom (herplantplicht)

Noordwijkerhout
2022-00249 - ‘t Hoogtlaan 14A | het uitbreiden van 
aantal units voor tijdelijke huisvesting

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-003150 - 25 maart 2022
Jonckerweg 20 | het vervangen van handelsreclame
2022-003133 - 28 maart 2022
Dobbelmannduin 37 | het wijzigen van de gevel door 
het aanbrengen van buitenisolatie aan de bestaande 
garage/aanbouw
2021-022082 - 28 maart 2022
Keplerlaan 1 | het plaatsen van een glazen 
dakopbouw op toren AC en AD
2022-002922 - 30 maart 2022
Kostverloren 11 | het plaatsen van een dakkapel op 
het  voordakvlak van de woning
2022-002628 - 31 maart 2022
Dreefkant 28 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde
2021-021190 - 31 maart 2022
Langevelderweg 27 (hoofdgebouw Sint Bavo terrein) 
| het wijzigen van gebruik van het hoofdgebouw ten 
behoeve van toekomstige woningen
2021-017143 - 31 maart 2022
Pauluslaan (kavel 42) Sancta Maria | het bouwen van 
een woning en aanleggen van een inrit

Noordwijkerhout
2021-021826 - 28 maart 2022
Herenweg 362 | het uitbreiden van het bedrijfspand
2022-002576 - 29 maart 2022*
Bernadettelaan 3 | het kappen en herplanten van een 
boom

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

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 7 april 
2022.
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Omgevingsdienst West-Holland
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
209775 - 29 maart 2022
Melding klein evenement 23 juli 2022 Vyners School 
stoep Gat van Palace
171828 - 28 maart 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd The Real Pizza
98056 - 29 maart 2022
Ontheffing strandgebruik Puur Events B.V. 
212202 - 31 maart 2022
RVV ontheffing medio mei en juli 2022 Cyclomdia 

Noordwijkerhout
174889 - 29 maart 2022
Evenementenvergunning donderdagen  
17 juli-18 augustus Toeristenmarkt 
191484 - 29 maart 2022
Melding klein evenement  
16 juli 2022 Loreto High School
207495 - 29 maart 2022
Ontheffing wegenverkeerswet  
blauwe zone Havenstraat

Overzicht collectes

In week 15 is een collectes gepland van Fonds 
Gehandicaptensport
In week 16 is een collectes gepland van de 
Hartstichting


