
Een lancering die je niet 
mag missen
Gemeente Noordwijk en Stichting Biënnale Noordwijk nodigen geïnteresseerden en 

mensen die werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector van harte uit voor het bijwonen 

van het lanceringsevenement Biënnale Noordwijk 2023 op donderdag 15 december 

2022 in het Hof van Holland, Voorstraat 79 Noordwijk Binnen, vanaf 13.00 uur. 

Sterke start van de eerste kunstmanifestatie
Het lanceringsevenement staat in het teken van de 
eerste Biënnale Noordwijk, die vanaf 21 maart tot en met 
21 augustus 2023 wordt gehouden. De voorbereidingen 
zijn volop aan de gang. Curator Sandrine van Noort 
en haar team zetten in op een sterke eerste Biënnale 
Noordwijk, die de titel heeft ‘Transities - Kunst op 
geestrijke gronden’. Ze zijn klaar voor de lancering.

Verbinden 
De Biënnale Noordwijk biedt een podium aan tien 
kunstinstallaties, geïnspireerd op het thema van het 
landschap dat de komende jaren sterk zal veranderen 
en de veerkracht van mens en natuur. De kunst 
verbindt de landschappen en de vier dorpen in de 
gemeente. Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, 
Noordwijkerhout en De Zilk. Nieuwe kunst. Nieuwe 
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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

verbindingen tussen dorpen die innig verbonden zijn 
door hun geschiedenis en toekomst. 

Van harte welkom
Kunst- en cultuurliefhebbers, medewerkers in de 
cultuursector, kunstenaars van binnen en buiten 
gemeente Noordwijk zijn van harte welkom de 
lancering bij te wonen. Ze kunnen kennis maken met 
de mensen die het initiatief dragen en tekenen voor 
een sterke start van deze biënnale. Ook kunnen ze de 
kunstenaars ontmoeten. 

Vooraf aanmelden 
Interesse? Graag vooraf je komst 
aanmelden. Dat kan bij Sophie Jansen: 
communicatie@biennalenoordwijk.nl,  
+31 (0)6 23 09 57 60.

Definitieve aanwijzing Ondergrondse 
afvalinzameling voor de nieuwbouwwijk 
‘Offem Zuid West, Kostverloren’

In de nieuwbouwwijk ‘Offem Zuid West, Kostverloren’ 
worden 68 woningen gebouwd. Het plan bestaat uit 68 
appartementen. 

Ondergrondse containers zijn een moderne 
voorziening voor het inzamelen van afval. Kwaliteit 
van wonen wordt steeds belangrijker. Een leefbare 
buurt en goede voorzieningen zijn items waar niet aan 
voorbij kan worden gegaan, ook niet bij de reiniging. 
De te plaatsen afvalcontainers zijn afsluitbaar, zodat 
deze alleen met een milieupas toegankelijk zijn voor 
de huishoudens waarvoor de containers bedoeld zijn. 
Door de lage inwerpopening is de container ook te 
gebruiken door mensen met een beperking.

Het ontwerp aanwijzingsbesluit heeft van 12 oktober 
2022 tot en met 22 november 2022 ter inzage gelegen. 
Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Op basis 
hiervan hebben Burgemeester en Wethouders op 
29 november 2022 het besluit genomen om de 
betreffende ondergrondse containers definitief te 
plaatsen op de locatie zoals weergegeven.

Plaatsing 
Er wordt naar gestreefd om de ondergrondse 
containers gebruiksklaar te hebben op het moment 
dat in de nabijheid van de locatie de woningen worden 
opgeleverd.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het 
projectteam, ter attentie van Yvonne Wullink via e-mail 
y.wullink@noordwijk.nl.  

Beroepsclausule 
Tegen het besluit kan door belanghebbenden 
binnen zes weken na de bekendmaking beroep 
worden ingesteld bij Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak in Den Haag. Meer informatie 
hieromtrent leest u in het aanwijzingsbesluit op 
officielebekendmakingen.nl

http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
mailto:communicatie@biennalenoordwijk.nl
mailto:y.wullink@noordwijk.nl
http://officielebekendmakingen.nl
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Bestemmingsplan ‘De Schelft’ ongewijzigd 
vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 27 september 2022 
het bestemmingsplan ‘De Schelft’ met plancode 
NL.IMRO.0575. BPMOSDeSchelft-VA01 ongewijzigd 
vastgesteld. 

Genoemde stukken liggen vanaf woensdag 7 
december 2022 tot en met woensdag 18 januari 
2023 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf 7 
december t/m 18 januari 2023 beroep instellen bij de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Zie voor meer informatie de officiële bekendmaking 
op officielebekendmakingen.nl In de regel treedt na 
afloop van deze beroepstermijn het bestemmingsplan 
in werking. 

Het bestemmingsplan biedt het nieuwe juridisch en 
planologisch kader voor deze locatie. 

Dit bestemmingsplan is opgesteld om een omissie te 
herstellen en een correct juridisch-planologisch kader 
te bieden voor het perceel 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’. 

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
352446 - 28 november 2022
Ontheffing wegenverkeerswet 2023 Cluster BW1, 
BW2 en BRT
348488 - 28 november 2022
Evenementvergunning 23 december 2022 
Kerstwandeling
353370 - 28 november 2022
Kansspelautomaatvergunning Fletcher De Witte Raaf
353205 - 28 november 2022
Standplaatsvergunning 27 t/m 31 december 2022 
Oliebollenverkoop Schiestraat
317928 - 29 november 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd De Zeemeeuw
354922 - 29 november 2022
Objectvergunning 12 december 2022 Nico 
Steenvoordenstraat
335911 - 1 december 2022
Melding klein evenement 17 december 2022 
Kerstspel vossenjacht
328852 - 1 december 2022
Ontheffing sluitingstijd incidenteel 31 december 
2022 De Grent 14
268135 - 1 december 2022
Ontheffing wegenverkeerswet De Meerlanden

Overzicht collectes

In week 49 is er geen collecte gepland.
In week 50 is er nog geen collecte gepland. 

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-014723 - 23 november 2022
Lijnbaanweg 21 |, het kappen van 3 bomen ten 
behoeve van de aanleg van een parkeerplaats op 
eigen terrein
2022-014747 - 24 november 2022
Anemoonstraat 32 | het plaatsen van een dakkapel 
op het voor -en achterdakvlak
2022-014748 - 24 november 2022
Bernadettelaan kavel 810 | het kappen van 22 bomen
2022-014765 - 24 november 2022
Westerbaan 22 | het uitbreiden van de oprit met een 
extra parkeerplaats
2022-014759 - 24 november 2022
Dompad perceel G 885 | het kappen van een boom
2022-014849 - 28 november 2022

Langevelderslag 36 | het tijdelijk plaatsen van een 
zeecontainer
2022-014909 - 29 november 2022
Tolhoren 10 | het kappen van een vleugelnootboom
2022-014914 - 29 november 2022
Stormvogel 7 | het uitbouwen van de bovenverdieping
2022-014969 - 30 november 2022
IJmuiderstraat 19 | het kappen van twee bomen
2022-014977 - 30 november 2022
Golfbaan 54A | het plaatsen van een dakkapel
2022-014995 - 30 november 2022
Van Galenstraat 17 | het verbouwen van een 
woonhuis aan de achterzijde
2022-015019 - 1 december 2022
Schoolstraat 61 | het slopen van een bestaand 
woonhuis en het vervangen door een nieuwbouw

Noordwijkerhout
2022-014807 - 27 november 2022
Duinschooten 12-032 | het realiseren van een berging 
in de tuin
2022-014923 - 28 november 2022
Gooweg 41 | het aanleggen van een tijdelijke uitrit tbv 
het wegrijden van opgeslagen hout op een ventweg

De Zilk
2022-014758 - 25 november 2022
Zilkerbinnenweg 30 | het wijzigen van een 
monumentale bedrijfswoning naar twee woningen
2022-014950 - 29 november 2022
Sasbergen 20 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde 2e verdieping

De publicatie van ingekomen aanvragen is een 
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter 
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn 
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen 
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen 
worden geweigerd.

Ontwerpbesluiten ter inzage

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens 
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk bekend, dat zij het voornemen 
heeft, op basis van ex. Artikel 2.1 lid sub d van de 
Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen.

2022-012635 - Westeinde 94 te Noordwijkerhout, het 
brandveilig gebruik van een gebouw ten behoeve van 
kinderdagverblijf

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt ter 
inzage van 7 december 2022 voor een periode van 
zes weken. U kunt de stukken (op afspraak) inzien 
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 
Gedurende de inzageperiode kan iedereen schriftelijk 
of mondeling een zienswijze op het voorgenomen 
besluit indienen. (Artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 
Awb).  

U kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning via infobouwen@odwh.nl. Of u 
stuurt een brief aan: Omgevingsdienst West-Holland, 
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden. 

Vermeld bij uw zienswijze het adres van de 
aanvraag en het zaaknummer 2022-012635.  Voor 
een mondelinge zienswijze neemt u contact op 
met het Bouwloket van de Omgevingsdienst op 
telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

Stuur idee in voor bijdrage uit 
Luchterduinenfonds

Iedereen met een maatschappelijk idee voor de 
verduurzaming of versterking van de kustbeleving 
van Noordwijk, Zandvoort, Bloemendaal en Katwijk 
maakt kans op een financiële bijdrage om dit idee uit 
te voeren. Vanuit het Eneco Luchterduinen Fonds is 
hiervoor geld beschikbaar. Insturen van ideeën kan tot 
eind 2022. 

Meer informatie 
Kijk op enecoluchterduinenfonds.nl voor het 
inschrijfformulier en de fondscriteria.

http://officielebekendmakingen.nl
mailto:infobouwen@odwh.nl
http://enecoluchterduinenfonds.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 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

Verlengingsbesluiten

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

Geen besluiten.

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-011577 - 28 november 2022
Oude Zeeweg 53 | het bouwen van een aanbouw aan 
de zuidzijde en een balkon aan de achterzijde van de 
woning
2022-013291 - 30 november 2022
Parallel Boulevard 306 | het wijzigen van de 
constructie t.b.v. het maken van een doorbraak 
tussen keuken en woonkamer
2022-014051 - 30 november 2022
Hogeweg (I 442) | het (tijdelijk) plaatsen van een tiny 
house

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 15 
december 2022.

Volg gemeente 
Noordwijk via

 @noordwijkzh

 facebook.com/gemeentenoordwijk

 instagram.com/gemeentenoordwijk


