
U maakt kans op vergoeding 
voor ‘Groenblauw Buurtidee’
Heeft u een idee om een park in uw buurt of een schoolplein groener en duurzamer te 

maken? Stuur het in en maak kans op een bijdrage. 

Subsidie 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar 
Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk bij horen, 
heeft een speciale subsidie klaarliggen voor de beste 
‘groenblauwe buurtideeën’. 

Opstap naar uitvoering
Met de tijdelijke subsidieregeling ‘Groenblauw 
Buurtidee’ worden initiatieven gesteund van actieve 
inwoners, scholen, belangengroepen en bedrijven 
die de omgeving mooier, groener en duurzamer 
willen maken. De financiële hulp is een opstap naar 
uitvoering. 

Samenwerken aan watermanagement
Klimaatverandering vraagt om een nieuwe manier van 
watermanagement. ‘Rijnland” kan de gevolgen van een 
stijgende zeespiegel, extreme regen en droogte niet 
meer alleen aan. Het antwoord ligt in een andere manier 
van werken, en ook in de onderlinge samenwerking. 

Veranderingen
Overheden, bedrijven, wetenschappers en inwoners 
dragen allemaal bij aan maatschappelijke opdrachten 
als klimaatadaptatie en bewuster met water omgaan. 
Het zijn veranderingen waarbij we steeds beter 
rekening houden met het milieu.

Voorbeelden 
In het beheergebied van Rijnland zijn al verschillende 
groenblauwe nieuwe ideeën gemaakt, zoals de aanleg 
van groenblauwe schoolpleinen, parken en tuinen. Dit 
gebeurt met financiële steun of andere inzet van het 
Hoogheemraadschap. 

Stuur uw idee op vóór 1 april 2022 
Wie een goed idee heeft voor de buurt, kan dit indienen 
bij het Hoogheemraadschap Rijnland. Op de website 
van Hoogheemraadschap Rijnland rijnland.net vindt 
u meer informatie en het aanvraagformulier. Indienen 
kan tot uiterlijk 31 maart 2022.

Week 6 | 2022 pagina 1/3

Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

LEES VERDER >>

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

Ondersteuning bij beheer van uw 
inkomsten en uitgaven 

Vraag 
Ik vind het lastig om mijn inkomsten en uitgaven 
goed te beheren. Kan de ISD Bollenstreek mij daarbij 
helpen?

Antwoord
Ja, dat kan via budgetbeer van de ISD Bollenstreek. 
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Wat is budgetbeheer?
Budgetbeheer houdt in dat de ISD Bollenstreek uw 
financiën bijhoudt en zorgt dat uw rekeningen op tijd 
worden betaald. Op deze manier lopen uw eventuele 
betalingsachterstanden niet verder op. U hebt dan de 
tijd om uw financiële zaken weer op orde te brengen.

Termijn budgetbeheer 
De ISD gaat ervan uit dat u binnen een jaar weer zelf 
uw financiën kunt beheren. Blijkt na een jaar dat dit 
(nog) niet mogelijk is, dan kunt u om verlenging van 
het budgetbeheer vragen. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor budgetbeheer 
moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden 
voldoen:
• Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de 

bijstandsnorm: 
€ 1.926,08 (norm januari 2022) voor een echtpaar 
(met of zonder kinderen) 
€ 1.348,26 (norm januari 2022) voor een 
alleenstaande (ouder) 

• Uw vermogen is niet hoger dan:  
€ 13.010,- (norm januari 2022) voor een echtpaar 
(met of zonder kinderen) of een alleenstaande ouder 
€ 6.505,- (norm januari 2021) voor een alleenstaande

• Er moet een noodzaak zijn om budgetbeheer in te 
zetten.

Hoe aanvragen? 
Als u denkt in aanmerking te komen voor 
budgetbeheer, dan kunt u voor het aanvraagformulier 
en de folder terecht bij de ISD Bollenstreek. 

Ondersteuning bij schulden
Hebt u (problematische) schulden, dan kunt u voor 
schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek terecht.

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over budgetbeheer 
en schulddienstverlening kunt u terecht bij 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:  

http://rijnland.net
http://isdbollenstreek.nl
mailto:info@isdbollenstreek.nl
http://voorieder1.nl


Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad dinsdag 15 februari 2022
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Uitloopavond dinsdag 15 februari 2022 20:00 uur 
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Raadsvoorstel Protocollen Integriteit (beeld- en meningsvormend)
4. Raadsvoorstel Pilot Talentprogramma (beeld- en meningsvormend)
5. Raadsvoorstel Strandnota 2022-2026 (beeld- en meningsvormend)
6. Sluiting

Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad op woensdag 16 februari 2022
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Uitloopavond woensdag 16 februari 2022 20:00 uur 
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Raadsvoorstel kredietaanvraag wijkrenovatie Zeeburg (beeld- en meningsvormend)
4. Raadsvoorstel bestemmingsplan Bronsgeest (beeld- en meningsvormend)
5. Raadsvoorstel Verwervingsbudget parkeergarage Oude Zeeweg 57A te Noordwijk (beeld- en 

meningsvormend)
6. Sluiting
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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.
Er is bij deze bijeenkomst geen 
inspraakmogelijkheid (het betreft een informerende 
bijeenkomst). Inspreken kan op een nog nader 
te bepalen datum. De stukken zijn digitaal te 
raadplegen via het Raadsinformatiesysteem 
(noordwijk.nl/gemeenteraad) 

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad? 
Volg ons op Twitter via  @raadnoordwijk

Maak een afspraak  
met een energiecoach
De vrijwillige energiecoaches van Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk staan klaar 

om kosteloos met u mee te denken over hoe u uw energieverbruik kunt verminderen.

Energie besparen
Uw verbruik kan flink naar beneden door 
bijvoorbeeld technische maatregelen te
nemen, door zelf kleine energiebesparende 
maatregelen aan te brengen of gewoon door 
dingen net even anders te doen. Voor ieder budget 
zijn er mogelijkheden.

De energiecoach komt vrijblijvend bij u langs om 

samen te kijken wat er voor u mogelijk is. U houdt 
zelf de regie en u kunt na het bezoek van de coach 
zelf aan de slag met de door u gekozen acties. 
Maak een afspraak en ontvang (tijdelijk) een 
hygrometer.

Afspraak maken
Maak een afspraak op het moment dat het u 
uitkomt via: bespaarafspraak.nl/noordwijk

Verzonden besluiten

Noordwijk
189099 - 31 januari 2022
Objectvergunning 17 februari 2022 Deining
190599 - 3 februari 2022
Objectvergunning 23 februari 2022 Pickéstraat

Noordwijkerhout
190622 - 31 januari 2022
RVV-ontheffing Pilarenlaan
190175 - 31 januari 2022
RVV-ontheffing Pilarenlaan
178404 - 31 januari 2022
RVV-ontheffing Pilarenlaan

Overzicht collectes

In week 7 en 8 zijn geen collectes gepland dit geldt 
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

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

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-001175 - 27 januari 2022
Prins Hendrikweg 8 | het isoleren van een buitengevel
2022-002011 - 28 januari 2022
Hyacinthstraat 21 | het plaatsen van een dakkapel in 
het voor- en achtergeveldakvlak van de woning
2022-002163 - 31 januari 2022
Hogeweg 69 te Noordwijk, Het veranderen van de 
overheaddeur naar een gevelkozijn met dubbele deur
2022-002184 - 1 februari 2022
Hoofdstraat 98 | het wijzigen van de gevelpui
2022-002185 - 1 februari 2022
Van Hardenbroekweg 15 | het bouwen van een garage
2022-002197 - 1 februari 2022
Van Panhuysstraat 102 | het tijdelijk transformeren van 
het voormalige bowlingcentrum tot migrantenlogies
2022-000146 - 4 januari 2022
Hoogwakersbosstraat 22 | brandveilig gebruik 
tijdelijke huisvesting school Wakersduin

Noordwijkerhout
2022-002168 - 1 februari 2022
Westeinde 25 | het realiseren van een bedrijfsgebouw
2022-002169 - 1 februari 2022
Schulpweg 59 | het bouwen van een nieuw woonhuis
2022-002190 - 1 februari 2022
Dr Poelslaan 16 | het uitbreiden van de woning
2022-002225 - 2 februari 2022
Gooweg 44A | het veranderen van een bollengrond 
tot bos en natuur

http://www.noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/gemeenteraad
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
http://www.noordwijk.nl/gemeenteraad
http://twitter.com/raadnoordwijk
http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
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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.

Hoge gasprijzen
De hoge gasprijzen beginnen hun tol te eisen. 
Ik merk het aan het aantal aanvragen voor 
energieafspraken. Die stromen binnen tot wel 3 
afspraken per week en dan ben ik nog maar 1 van 
de 20 energiecoaches in onze gemeente.

Een klant gaat van een maandelijks bedrag van 
€ 240,- euro naar € 440 euro,-. Het blijkt dat de 
bewoner 5700 kwh gebruikt waar 3000 voor een 
huishouden gemiddeld is. En dan nog 2160 m3 
wat dan wel weer ongeveer gemiddeld is voor een 
vrijstaand huis van vlak na de oorlog. 

Met het stroomverbruik waren we er al snel achter 
waar het vandaan kwam en eigenlijk wist de 
bewoner dat ook wel. In de tuin stond een jacuzzi 
waarbij het water het hele jaar door op 39 graden 
wordt gehouden. Zomers en ’s winters. Natuurlijk 
is zo’n jacuzzi heel goed geïsoleerd maar bij een 
snelle inschatting kost dit zeker 3000 kwh per 
jaar. Voor de bewoner is de jacuzzi echter heilig en 

moet je dus gaan denken aan andere oplossingen. 
Het verbruik komt overeen met de warmte die de 
jacuzzi verliest aan de buitenlucht. Dus twee keer 
zo goed isoleren betekent in theorie twee keer zo 
laag verbruik. Ik heb geadviseerd om dan toch 
maar een beter isolerend deksel te kopen en zorgen 
dat deze perfect zonder lekken aansluit. Alternatief 
is natuurlijk kijken naar een nieuwe jacuzzi die 
wellicht minder verbruikt. Met dit energieverbruik 
ga je zo’n aanschaf gauw terugverdienen. 

Achter het huis was een veranda met plat dak. Ik 
heb geadviseerd om deze zo vol mogelijk te leggen 
met zonnepanelen met zogenaamde optimizers. 
Optimizers zorgen er voor dat elk zonnepaneel 
individueel stroom opwekt. Dit is vooral aan te 
raden als regelmatig steeds wisselende panelen 
in de schaduw komen. Als je dit niet doet en alle 
panelen in serie schakelt valt de hele opbrengst 
weg als 1 paneel in de schaduw komt. 
De echte kostenpost is op dit moment natuurlijk 
het gas. Mensen die bij hun laatste vaste contract 

nog rond de € 0,80 
betaalden gaan nu € 1,80 per m3 betalen inclusief 
alle toeslagen en belastingen. Dat hakt er natuurlijk 
in. Ik heb de klant geadviseerd om een lucht-
water warmtepomp te nemen of in ieder geval 
ten minste een hybride warmtepomp waarbij de 
CV-ketel gewoon blijft bijspringen als het heel koud 
wordt. Dit kan omdat het huis goed geïsoleerd 
is en er al vloerverwarming aanwezig is. Je 
elektriciteitsverbruik gaat dan natuurlijk omhoog 
maar je gasverbruik omlaag. Op dit moment is 
elektriciteit echter relatief voordelig en dat is ook 
het streven van de overheid. En elektriciteit kun je 
zelf opwekken met zonnepanelen.

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 (4)

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

2022-002241 - 2 februari 2022
Gooweg 44A | het aanleggen van een inrit op eigen 
terrein
2022-002253 - 2 februari 2022
Duinschooten 12-140 | het realiseren van een 
overdekte patio

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2021-021568
Zeekoet 28 | het bouwen van een schuur
2021-021866
Langevelderslag 36 | het plaatsen van een 
zeecontainer
2021-021092
Douzastraat 2 (voormalig nummer) | het slopen van 
een pand

De Zilk
2021-021651
Zilkerduinweg 108 | het uitbreiden van een woning

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2021-022239 - 28 januari 2022 
Hoogtij 41 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van het huis
2022-000414 - 2 februari 2022* (herplantplicht)
Everwijnpark t/o huisnr. 1-4 | het kappen van vijf bomen
2021-022416 - 3 februari 2022
Dobbelmannduin 36 | het verbouwen van de woning
2022-002011 - 3 februari 2022
Hyacinthstraat 2 | het plaatsen van een dakkapel aan 
de voor- en achterzijde van de woning 

Noordwijkerhout
2021-021970 - 27 januari 2022* (herplantplicht)

‘s-Gravendamseweg 10A | het kappen van twee bomen
2021-021220 - 2 februari 2022
Leeweg 1A | het tijdelijk vestigen van een werkplaats 
dat agrarische en delfstofwinningsmachines 
ontwerpt, vervaardigt en repareert in de bollenschuur
2022-001001 - 2 februari 2022
Herenweg 350 | het wijzigen van de situering van een 
nieuw te bouwen bedrijfsgebouw

De Zilk
2021-020831 - 3 februari 2022
Regenvlietweg 8 | het bouwen van een opbouw op 
een bestaande garage

*voor 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 10 
februari 2022.

http://bespaarafspraak.nl/noordwijk

