
Feest in Sportcafé Noordwijk 
De gemeente Noordwijk organiseert samen met het Sportbedrijf Noordwijk onder 

de vlag van Sportverkiezingen Noordwijk het Feest in Sportcafé Noordwijk. Op 

vrijdagavond 17 juni 2022 zijn alle sporters, sportbestuurders en sportvrijwilligers van 

harte uitgenodigd om de sport te vieren. 

In het zonnetje
Dit jaar worden er geen normale sportverkiezingen 
georganiseerd, maar een feest om met elkaar te 
vieren dat sporten weer mag en kan. Ook worden 
alle kampioenen en sporters met een topprestatie in 
het zonnetje gezet. Burgemeester Wendy Verkleij is 
aanwezig om deze toppers te feliciteren met de mooie 
sportprestatie. 

Programma
Het is een avond om de sport te vieren, stil te staan 
bij bijzondere sportprestaties en gezellig met elkaar 

samen te zijn. Vanaf 19.00 uur zijn alle sporters uit de 
gemeente Noordwijk van harte welkom op Sportpark 
Lageweg (Kantine SJC: Lageweg 6, 2201 TV) in 
Noordwijk. Na een officieel gedeelte is er voldoende 
tijd om met elkaar in gesprek te gaan, een drankje te 
drinken of eventueel een dansje te wagen. 

Aanmelden
De organisatie van Sportverkiezingen Noordwijk hoopt 
je op vrijdagavond te verwelkomen in het Sportcafé. 
Kom je naar het feest? Meld je dan vooraf aan via: 
sportverkiezingennoordwijk.nl/aanmelden 
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Waar en hoe hang je een rookmelder op? 

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht op 
elke verdieping. Heb jij thuis ook al rookmelders 
opgehangen? 

Waar hang je rookmelders op?
Doordat rook altijd opstijgt is het belangrijk om 
rookmelders aan het plafond op te hangen. Dit is de 
plek waar de rookmelder het snelste afgaat bij brand.

Zo hang je een rookmelder op
Een rookmelder ophangen is zo gepiept. Het kan op de 
volgende manieren:
1. Er bestaan speciale dubbelzijdige stickers waar je 

rookmelders heel gemakkelijk mee kunt opplakken.
Zorg dat de ondergrond ontvet (en egaal) is en 
plaats de sticker. Plak de rookmelders er tegenaan 
en druk stevig aan. En klaar ben je!

2. Je kunt rookmelders natuurlijk ook gewoon 
vastschroeven in het plafond. Voordeel is dat 
rookmelders tegenwoordig 10 jaar meegaan. 
Dus één keer vastschroeven is 10 jaar veilig. 
Dan moet je de rookmelder natuurlijk wel goed 
schoonhouden en blijven testen.

Rookmelders op een bijzonder plek
Rookmelders moeten op elke verdieping 
hangen. Soms moet er één op een lastige plek 
hangen. Bijvoorbeeld in de nok op zolder. Voor 
plaatsingsadvies check: rookmelders.nl Ook vind je 
hier informatie hoe en waar je ze makkelijk ophangt.

Help anderen
Heb jij al rookmelders hangen? Help dan anderen in je 
omgeving die nog geen rookmelders hebben hangen. 
Zoals een oudere buur of je ouders.

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

Ga voor aanmelding naar  
noordwijk.nl/digipanel

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

http://sportverkiezingennoordwijk.nl/aanmelden
http://rookmelders.nl
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Eigenaar aanhanger gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar van 
onderstaande aanhanger. Regelmatig treffen de 
handhavers aanhangers aan die al langere tijd aan de 
weg geparkeerd staat of in verwaarloosde toestand 
verkeren. De eigenaren van de aanhangers kunnen 
vaak niet achterhaald worden. De wrakken worden 
geborgen omdat deze overlast veroorzaken en schade 
kunnen veroorzaken. De handhavers kregen recentelijk 
een melding over een aanhanger die al langere tijd 
geparkeerd staat aan de Hoekgat de Zilk.

Indien de eigenaar van de aanhanger zich niet voor 
21 juni 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving) van de gemeente Noordwijk 
via telefoonnummer +31 (0)71 366 00 00 of e-mail 
handhaving@noordwijk.nl zal deze aanhanger 
middels bestuursdwang door de gemeente Noordwijk 
verwijderd worden.

Verwijderde objecten worden vervolgens conform 
de AWB gedurende 13 weken opgeslagen in een 
gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de 
eigenaar de aanhanger ophalen tegen betaling van de 
berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich 
tijdens deze periode nog niet heeft gemeld zal het 
betreffende object worden vernietigd. 

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

Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse 
containers Maarten Kruytstraat/Abraham 
van Royenstraat in Noordwijk 

Bij de binnenstedelijke ontwikkeling van de “Maarten 
Kruytstraat/Abraham van Royenstraat e.o.” wordt 
er een supermarkt met versmarkten gebouwd met 
daarboven 42 appartementen. Het gehele plan 
bestaat uit 42 appartementen, op de begane grond 
een supermarkt en een aantal versmarkten.

Het bestaande afvalinzamelingspark zal door deze 
ontwikkeling verplaatst moeten worden, in eerste 
instantie bovengronds, echter zodra mogelijk, zal hier 
conform het ‘Grondstoffenbeleidsplan 2021-2025’ 
ondergronds ingezameld worden. 

Ontwerp besluit heeft ter inzage gelegen 
Het ontwerp aanwijzingsbesluit heeft van 26 oktober 
2021 tot en met 7 december 2021 ter inzage gelegen. 
Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Op basis 
hiervan nemen Burgemeester en Wethouders het 
aanwijzingsbesluit om de betreffende ondergrondse 
containers te plaatsen. 

Locatie van de voorziening bekend
De locatie waar de containers geplaatst gaan 
worden is bekend. Dit is gepubliceerd met het 
definitief aanwijzingsbesluit ‘Ondergrondse 
afvalcontainers project “Maarten Kruytstraat/
Abraham van Royenstraat e.o.”, gemeente Noordwijk’. 
Dit officiële aanwijzingsbesluit is te lezen via 
officielebekendmakingen.nl 
Met deze publicatie wordt duidelijk gemaakt waar de 
afvalvoorziening zal komen. 

Beroep indienen
Tegen het besluit kan door belanghebbenden 
binnen zes weken na de bekendmaking beroep 
worden ingesteld bij Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA,  
Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep 
is zes weken en start op de dag ná de datum van de 
bekendmaking van dit besluit. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking en inwerkingtreding 
van het besluit niet. Heeft u er veel belang bij 
dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Raad van State. Meer 
informatie vindt u op raadvanstate.nl

Definitief aanwijzingsbesluit plaatsen van 
ondergrondse afvalcontainers in de wijk 
Zeeburg in Noordwijkerhout

De wijk ‘Zeeburg’ in Noordwijkerhout wordt 
vernieuwd. Bij deze wijkrenovatie wordt ook het 
inzamelen van afval aangepast. Het betreft hier 
de locaties ten behoeve van Brittenhuis 13-75, 
Koepelberg 23-87 en Spanjaarskrocht 16-80.

Conform het grondstoffenbeleidsplan 2021-2025 
maken bewoners van hoogbouw gebruik van 
ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen 
van hun afval. 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. Voor de uitstraling van de wijk en het 
feit dat de eengezinswoningen weinig tot geen eigen 
buitenruimte hebben, kunnen ook deze bewoners 
gebruikmaken van de ondergrondse afvalinzameling.

Ontwerp besluit heeft ter inzage gelegen
Het ontwerp aanwijzingsbesluit heeft van maandag 
28 maart tot en met maandag 9 mei 2022 ter 
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen kenbaar 
gemaakt. Op basis hiervan nemen Burgemeester 
en Wethouders het aanwijzingsbesluit om de 
betreffende ondergrondse containers te plaatsen.

Locatie van de voorziening bekend
De locatie waar de containers geplaatst gaan 
worden is bekend. Dit is gepubliceerd met een 
definitief aanwijzingsbesluit ‘Plaatsen van 
ondergrondse afvalcontainers in de wijk Zeeburg te 
Noordwijkerhout’. Dit officiële aanwijzingsbesluit is 
te lezen via officielebekendmakingen.nl
Met deze publicatie wordt duidelijk gemaakt waar de 
afvalvoorziening zal komen.

Beroep indienen
Tegen het besluit kan door belanghebbenden 
binnen zes weken na de bekendmaking beroep 
worden ingesteld bij Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA,  

Den Haag. De termijn voor het indienen van beroep 
is zes weken en start op de dag ná de datum van de 
bekendmaking van dit besluit. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking en inwerkingtreding 
van het besluit niet. Heeft u er veel belang bij 
dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Raad van State. Meer 
informatie vindt u op raadvanstate.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Gooweg perceel 
D2059 - Noordwijkerhout’ en 
ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ter 
inzage

De volgende stukken liggen vanaf 15 juni tot en met 
dinsdag 26 juli 2022 ter inzage: 
- ontwerpbestemmingsplan ‘Gooweg perceel D2059 

- Noordwijkerhout’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPBGD2059NWH-ON01 

- ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ‘Gooweg 
perceel D2059 - Noordwijkerhout’

Het bestemmingsplan biedt het juridisch en 
planologisch kader voor de bouw van vier 
greenportwoningen. Ter realisatie van deze woningen 
heeft de grondeigenaar een overeenkomst gesloten 
met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij 
Duin- en Bollenstreek (GOM). Op grond daarvan kan 
medewerking worden verleend. In het plan is een 
voorwaardelijke verplichting opgenomen voor de 
aanleg van een groenblijvende haag ter voorkoming 
van verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen 
vanaf de nabijgelegen bollengrond.

Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde betreft het 
wegverkeerslawaai van de Gooweg en de N206. Op 
basis van de Wet geluidhinder (Wgh) is ten behoeve 
van de bouw van de woningen akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde 
van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai 
bij de nieuwe woningen wordt overschreden. De 
Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere 
waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai 
van de Gooweg van maximaal 53 dB en vanwege 
wegverkeerslawaai van de N206 van 49 dB.

Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze 
indienen. Zie voor meer informatie de officiële 
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

Verzonden besluiten

Noordwijk
198127 - 1 juni 2022
Evenementvergunning 2 en 3 juli 2022 Ibiza Festival 
Koningin Wilhelmina Boulevard
239619 - 31 mei 2022
Objectvergunning 11 juni t/m 5 augustus 2022 
Kerkstraat-Kloosterplein
238235 - 31 mei 2022
Evenementvergunning 21 juni t/m 24 juni 2022 
Avondvierdaagse 
244107 - 31 mei 2022
Melding klein evenement 27 juni t/m 2 juli 2022 
Calorama Gooweg 

Noordwijkerhout
214539 - 7 juni 2022
Evenementvergunning 12 juni 2022 Como & Jazz 
Oosterduinsemeer

Overzicht collectes

In week 24 is een collecte gepland van het Rode Kruis
In week 25 van de Maag Lever Darm Stichting

mailto:handhaving@noordwijk.nl
http://officielebekendmakingen.nl
http://raadvanstate.nl
http://officielebekendmakingen.nl
http://raadvanstate.nl
http://officielebekendmakingen.nl
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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. 

Het is prachtig zonnig weer en ik ga op weg naar 
de Zilk. Deze keer geheel tegen mijn gewoonte in 
met de motor in plaats van met de fiets.

Ik kom aan bij een eenvoudige tussenwoning 
uit 1948. Het blijkt een sociale huurwoning te 
zijn. De bewoners blijken zeer enthousiast over 
het besparen van energie. Het gasverbruik zit al 
op 850 m3 maar het elektriciteitsverbruik zit op 
3400 KWH. Even later blijkt dit volgens een ander 
overzicht weer 1500 KWH te zijn. De waarheid 
zal ergens in het midden liggen denk ik. Toch 
wonderlijk dat veel mensen niet echt goed zicht 
hebben op hun verbruik. Besparen op energie 
begint met eerst goed weten wat je verbruikt en 
of dit hoog of laag is.

850 m3 gas is een heel bescheiden gebruik. 
Toch zie ik dit wel vaker in tussenwoningen. 
Er zijn veel minder buitenmuren. De bewoners 
willen dit verbruik echter nog graag omlaag zien 
te krijgen. Dit zal best lastig worden maar er zijn 
nog wel mogelijkheden. Het dubbelglas is uit 

1995 en is daarom zo goed als zeker oud dubbel 
glas. Modern HR++ isoleert tweemaal beter 
en triple glas 3 maal beter. De houten vloer is 
niet geïsoleerd. Hier zou aan de onderkant nog 
steenwol of glaswol tussen de balken geplaatst 
kunnen worden. Maar ja het is een huurwoning 
dus ik adviseer de bewoners contact op te 
nemen met de verhuurder om te vragen of die 
wellicht bereid is om deze werkzaamheden te 
doen eventueel tegen een kleine verhoging van 
de huur. 

Voor het elektrisch verbruik ben ik met 
de bewoners even langs alle apparaten 
gegaan. Losse vrieskist is zeker een grote 
stroomverbruiker. Een keer vaker naar de 
supermarkt gaan kan veel stroom besparen. 
Verder hebben de bewoners een hele grote Oled 
TV die 8 uur per dag aan staat 365 dagen per 
jaar. Dit is zeker 450 KWH per jaar met de huidige 
elektriciteitsprijzen toch gauw € 200,-.  
Nu blijkt dat de tv ook aangezet wordt om radio te 
beluisteren. Ik zie dit wel vaker en dit is natuurlijk 

niet energie efficiënt. Ik 
adviseer om een losse 
DAB of internet radio te nemen of een Humax 
ontvanger en die direct op een versterker aan te 
sluiten. 

Daarna nog even naar buiten gelopen om het 
dak te bekijken. Perfect op het zuiden en geen 
dakkapellen, dakramen. Hier kunnen zeker 
10 zonnepanelen op waarmee het hele eigen 
verbruik zelf opgewekt kan worden. Ook hier moet 
natuurlijk contact met de verhuurder worden 
opgenomen. Genoeg dus om te besparen en 
hopelijk gaat de verhuurder meewerken.

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 (8)

Omgevingsdienst West-Holland

Beschikking Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht - Schippersvaartweg 56 in 
Noordwijkerhout

De Omgevingsdienst West-Holland verleent - namens 
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk - een omgevingsvergunning aan 
het bedrijf Hogervorst. Het bedrijf is gelegen op de 
locatie Schippersvaartweg 56 in Noordwijkerhout. 

Bedrijven hebben toestemming van de 
Omgevingsdienst West-Holland nodig voor een 
aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. De bedrijven hebben deze 
toestemming nodig voordat ze kunnen starten 
met deze activiteiten. Deze toestemming heet een 
‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets’.

De aanvraag gaat over het installeren van 
een gesloten bodemenergiesysteem met een 
bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer voor een 
groothandel van landbouwmachines, werktuigen en 
tractoren met werkplaats. 

Bent u het niet eens met onze beschikking? 
Als u het niet eens bent met onze beschikking, 
dan kunt u bezwaar maken bij het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noordwijk. Dat doet u met een brief, ook wel een 
bezwaarschrift genoemd. Deze brief stuurt u binnen 
zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is 
gemaakt.

U schrijft in uw brief:
• uw naam en adres
• de datum waarop u de brief stuurt
• het zaaknummer
• waar u het niet mee eens bent en waarom
• uw handtekening

U stuurt uw brief op één van de volgende manieren:
• per e-mail: bezwaarschrift@odwh.nl

of
• per post: 

Omgevingsdienst West-Holland 
Postbus 159 
2300 AD Leiden

U kunt uw brief niet sturen naar e-mailadressen van 
medewerkers. Uw brief wordt dan niet in behandeling 
genomen.

Heeft u bezwaar gemaakt? En is er spoed? 
Als dat zo is, dan kunt u vragen om een voorlopige 
voorziening bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan 
bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze 
beslissing geldt dan totdat er naar uw bezwaarschrift 
is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: 
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
Sector bestuursrecht
Postbus 20302
2500 EH Den Haag

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. 
Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening 
(DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde 
website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om 
voorlopige voorziening te sturen naar:
Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk
Per adres Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159
2300 AD Leiden

Heeft u nog vragen? 
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact 

opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit 
kan via +31 (0)71 408 31 00 of info@odwh.nl. Noem 
hierbij het zaaknummer: 2022-006038.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-007554 - 25 mei 2022
Houtkrocht 3 en 5 | het uitbreiden van twee woningen
2022-007625 - 30 mei 2022
Nico Steenvoordenstraat 27 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak
2022-007664 - 31 mei 2022
Van Panhuysstraat 35 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak
2022-007709 - 31 mei 2022
Pieter Bedijnstraat 40 | het kappen van een boom op 
eigen grond
2022-007751 - 1 juni 2022
Het Laantje 6 | het verbreiden van een uitrit/inrit
2022-007770 - 1 juni 2022
Oude Zeeweg 10 | het kappen van 8 grove dennen

Noordwijkerhout
2022-007582 - 28 mei 2022
Eyken Donck 23 | het maken van een afdak
2022-007759 - 1 juni 2022
Leidsevaart 85 | het aanbouwen van een overdekt 
zwembad t.b.v. gehandicapt kind
2022-007776 - 1 juni 2022
Herenweg 416A | het gebruiken van een garage voor 
het ophalen van de goederen

De publicatie van ingekomen aanvragen is een 
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter 

http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
mailto:bezwaarschrift@odwh.nl
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
mailto:info@odwh.nl
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inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn 
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen 
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen 
worden geweigerd.

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-004895
Wilhelminastraat 42B | het aanleggen van 2 
parkeerplaatsen
2022-005347
Thijs van der Lindenstraat 23 | het aanleggen van een 
uit -inrit en parkeerplaats
2022-004148
Koningin Wilhelmina Boulevard 103 | het uitbreiden 
en aanpassen van het bestaande gebouw

2022-005527
Dorpsstraat 11 | het verbouwen van een café tot 5 
appartementen

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-005742 - 25 mei 2022
Hyacinthstraat 30 | het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning
2022-007035 - 1 juni 2022
Albert Verweystraat 17 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voor-en achterdakvlak
2021-022110 - 2 juni 2022
Koningin Wilhelmina Boulevard 4 | het wijzigen van 
verleende vergunning met extra woonverdieping en 
uitbreiding kelder
2022-004994 - 2 juni 2022

Javaweg 8 | het realiseren van een uitweg

Noordwijkerhout
2022-007122 - 31 mei 2022
Havenstraat 10 | het plaatsen van gevelreclame

Verzonden besluiten – beroep

In de afgelopen weken is het volgende besluit 
verzonden: 
2021-016215 - 1 juni 2022
Bernadettelaan, kavel 901, te Noordwijkerhout, het 
bouwen van een woning, 02-06-2022

Welstandsvergadering

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 16 
juni 2022.

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


