
Laat je zien op deze drie 
cultuurmarkten 
Jouw culturele vereniging mag gezien worden. Laat zien wat je in huis hebt. Dat je 

er bent. Dat kan op 27 augustus 2022 en op 3 september 2022. Dan worden er in 

Noordwijk-Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk drie cultuurmarkten georganiseerd. 

Voor wie
Culturele amateurverenigingen en organisaties zullen 
zich hier op allerlei manieren presenteren. Iedereen, 
van balletschool tot amateurtoneelverenigingen en 
alles wat daartussen zit, is welkom op alle markten om 
zich te presenteren. 

Meld je aan
Aanmelden kan nog tot vrijdag 8 juli 2022 bij 
marjolijn@vanderjagtpr.nl.
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Bomen rooien voor uw veiligheid

In juli 2022 rooit een aannemer 325 bomen in 
Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk. Het gaat 
om bomen die dood, ernstig ziek of gevaarlijk zijn 
voor de omgeving. Dit is door een bomenspecialist 
vastgesteld. De bomen staan door de hele 
gemeente verspreid. Voor een aantal bomen is een 
kapvergunning aangevraagd. De kapvergunning is 
inmiddels gegund. Er zijn geen bezwaren gemeld. 

Terug planten
In het najaar kijkt de gemeente of op de plek waar 
deze bomen stonden een goede en gezonde boom 
terug geplant kan worden. Soms lukt dat niet omdat 
er bijvoorbeeld in de grond leidingen en kabels liggen. 
Dan zoekt de gemeente naar een andere oplossing. 
De gemeente doet dan ook haar best om de nieuwe 
bomen een goede start te geven. Hoopt op die manier 
bij te dragen aan een lang en gezond bomenleven.

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

Voorieder1

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

Ga voor aanmelding naar noordwijk.nl/digipanel

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

Noordwijk
251599 - 1 juli 2022
Evenementvergunning 15 juli t/m 17 juli 2022 
Zeilvereniging Noordwijk
191542 - 27 juni 2022
Ontheffing overnachten 26 en 27 juli 2022 
Duinwetering

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
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>>  Vergunningaanvragen, meldingen en verzonden 
besluiten

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

Omgevingsdienst West-Holland

Noordwijkerhout
213396 - 23 juni 2022
Evenementvergunning 8 en 9 juli 2022 Loungefest 
Oosterduinsemeer

Overzicht collectes

In week 29 en week 30 zijn geen collectes gepland 
dit geldt zowel voor de landelijke als de plaatselijke 
collectes

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer - Kantine Postduivenvereniging 
Steeds Sneller, Daniël Noteboomstraat 5-A 
in Noordwijk

Wij hebben de volgende melding ontvangen:
De melding gaat over het oprichten van een 
muziekschool voor onversterkte muziek 
(zaaknummer 2022-008821). 

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: 2022-008821.

Mobiele puinbreker - Koningin Wilhelmina 
Boulevard 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 Ripping BV te 
Bergschenhoek zich gemeld.

De melding gaat over het gebruik van een mobiele 
breker voor de locatie Koningin Wilhelmina Boulevard 
te Noordwijk voor breekwerkzaamheden van puin 
vrijgekomen bij sloop. De werkzaamheden vinden 
plaats in de periode vanaf 4 juli 2022 tot en met 
5 augustus 2022 gedurende 3 aaneengesloten 
dagen van maandag tot en met vrijdag tussen 
07.00 en 19.00 uur. De melding is op 29 juni 2022 
geaccepteerd en aan de aanvrager bekendgemaakt.

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

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-008743 - 27 juni 2022
Bernadettelaan kavel 811 | het kappen van 16 bomen
2022-008745 - 27 juni 2022
Herenweg 102 | het plaatsen van nieuwe kopgevel 
aan de linkerzijde van de woning
2022-008778 - 28 juni 2022
Vogelaardreef 10 | het omzetten van een voormalige 
bedrijfswoning naar plattelandswoning
2022-008785 - 28 juni 2022
Dobbelmannduin 27 | het uitbreiden van de 
achtergevel en aanpassen van de voorgevel en 
vervangen kozijnen en zonwering toevoegen
2022-008784 - 28 juni 2022
Van Berckelweg 51 | het maken van parkeerplaatsen 
met oplaadpunten middels een overkapping met 
zonnepanelen
2022-008836 - 29 juni 2022
Willem-Alexanderpark 55 | het wijzigen van een gevel
2022-008880 - 30 juni 2022
Kapelleboslaan 10A | het plaatsen van 6 
saunabarrels en schermen
2022-008879 - 30 juni 2022
Rembrandtweg 42A | het bouwen van een woning
2022-008882 - 30 juni 2022
Herenweg 74 | het bouwen van een woning
2022-008889 - 30 juni 2022
Van der Weijdenlaan/Gooweg | het wijzigen van de 
bestemming

Noordwijkerhout
2022-008680 - 24 juni 2022
Langevelderweg 12 | het plaatsen van 41 
zonnepanelen op het platte dak van de woning en 
garage
2022-008705 - 26 juni 2922
Meeuwenlaan 27 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning
2022-008854 - 29 juni 2022
Hortus 22 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde
2022-008876 - 30 juni 2022
Victoriberg 26 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voor- en achterzijde van de woning

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-005195
Groot Hoogwaak 1 | het verbouwen van het 
woonzorgcentrum

Noordwijkerhout
2022-003431
Herenweg 436 | het bouwen van een nieuw 
bedrijfspand
2022-006816
Bernadettelaan 9 | het kappen van 34 bomen

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-007642 - 29 juni 2022
Weteringkade 40 | het slopen van een binnenmuur

Noordwijkerhout
2022-007951 - 27 juni 2022
Gooweg 21C | het bouwen van een woning
2022-006908 - 27 juni 2022
Duinhuislaan | het bouwen van meerwerkopties voor 5 
woningen bij eerder verleende omgevingsvergunning 
voor het bouwen van 24 woningen in fase 1D
2022-005527 - 28 juni 2022
Dorpsstraat 11 | het verbouwen van een café tot 5 
appartementen

Verzonden besluiten - Beroep

Noordwijk
2022-005209 - 28 juni 2022
Hoogwakersbosstraat 22 | voor de activiteit 
brandveilig gebruik ontvangen voor het brandveilig 
gebruiken van de bestaande bouw ten behoeve van 
de tijdelijke huisvesting van de school
2021-021395 - 28 juni 2022
Wintertuinlaan 2 | voor de activiteit brandveilig 
gebruik ontvangen voor het aanpassen van het 
brandveilig gebruik

Welstandsvergadering

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

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: 2022-008364.
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