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Week 10 | 2022

Kom naar de informatieavond over
inbraakpreventie op 21 maart 2022
in NH Leeuwenhorst

Beste Noordwijkers, Noordwijkerhouters

Woninginbraak is een zwaar delict dat een grote
impact heeft op slachtoffers en hun omgeving.
Gelukkig kunnen we veel doen om inbraak te
voorkomen. De gemeente en de politie organiseren
daarom op 21 maart 2022 een informatieavond over
inbraakpreventie voor alle geïnteresseerde inwoners.

en Zilkers,
Wat waren we een paar weken geleden
nog optimistisch. Onze vrijheid keerde
terug. Vrijheid om ons leven van voor
corona weer op te pakken. Vrijheid om

Voorkom inbraak
De politie geeft tijdens de informatieavond uitleg over
hun werkwijze bij en na inbraakmeldingen en hoe de
heterdaadkracht vergroot kan worden. Daarnaast
is ex-inbreker Evert Jansen aanwezig. Hij laat zien
waar hij vroeger als inbreker zijn slag sloeg en hoe
makkelijk het is om een huis binnen te komen. Ook is
er informatie over Burgernet verkrijgbaar.
• Datum: maandagavond 21 maart 2022
• Locatie: NH Noordwijk Conference Centre
Leeuwenhorst, Langelaan 3 in Noordwijkerhout
• Tijd: 19:30 - 21:30 uur

met elkaar weer onbezorgd te genieten
van werk, gezin, familie en vrienden. In
een paar dagen is dat fijne, onbezorgde
vooruitzicht gematigd door een nieuwe
realiteit.
Met ontzettend veel verdriet kijken
we naar de oorlog in Oekraïne. Het is
verschrikkelijk wat daar gebeurt. Zware
gevechten en ontelbare slachtoffers door
Russische agressie. Onze vrijheid kwam
terug; hun vrijheid dreigt te verdwijnen.
De prijs die Oekraïne betaalt is enorm.
Met het enorme persoonlijke leed van de
Oekraïense bevolking worden wij dagelijks geconfronteerd.
Wij hebben gelukkig de vrijheid om met elkaar in actie te komen. Om onze verbondenheid
met Oekraïne uit te drukken. Verschillende organisaties en verenigingen hebben
al inzamelacties opgezet. Hartverwarmende acties van inwoners die een diepe
verbondenheid met de slachtoffers en de vluchtelingen voelen. Ik ben ontzettend trots dat
het in onze gemeente op grote schaal gebeurt.
In nauwe samenwerking met het Rijk en de vluchtelingenorganisaties wordt intensief
overleg gevoerd over de opvang van gevluchte Oekraïners. De opvang kan dus ook voor
onze gemeente gelden. Ik ga er vanuit dat we dan ons hart laten spreken.
Sinds een paar dagen lichten we ’s avonds het gemeentehuis aan in de kleuren van de
Oekraïense vlag. Dat is meer dan een symbool. De oorlog in Oekraïne laat zien dat vrede
en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Laten we daar stil bij staan.
Wendy Verkleij,
burgemeester van Noordwijk

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Alleen op afspraak
Maak telefonisch een afspraak via
+31 (0)71 36 60 000

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Programma
• 19:30 uur | Inloop met koffie en thee
• 19:45 uur | Welkom door de burgemeester
• 19:50 uur | Toelichting op de aanpak van
woninginbraken door chef wijkzorg Politie
Noordwijk
• 20:15 uur | Zwakke plekken en risico’s door exinbreker Evert Jansen
• 21:30 uur | Afsluiting door de burgemeester
Aanmelden
De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle
inwoners vanaf 18 jaar uit de gemeente Noordwijk.
Meld je via oov@noordwijk.nl snel want vol = vol.
Coronamaatregelen
Tijdens de bijeenkomst houden wij ons aan de dan
geldende coronamaatregelen. Er zijn geen beperkingen
meer voor deze bijeenkomst. U kunt zonder corona
toegangsbewijs naar binnen en er hoeft geen afstand
meer gehouden te worden.

Vul de vragenlijst in over onze
communicatiemiddelen
De gemeente Noordwijk gebruikt verschillende
communicatiemiddelen om u te informeren. En met
u te communiceren. Bijvoorbeeld de gemeentelijke
website, de gemeenteberichten in de Noordwijker en
het Noordwijkerhouts Weekblad. En sociale media
zoals Facebook en Instagram.
We willen graag weten of we deze middelen goed
inzetten. Daarom zetten we een vragenlijst onder
onze inwoners uit. Het invullen van de vragenlijst is
anoniem en duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Invullen
kan tot en met 25 maart 2022.
Vul de vragenlijst in op noordwijk.nl/communicatie

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt
regelen op noordwijk.nl
LEES VERDER >>

Gemeenteberichten • pagina 2/5

N444 12 dagen dicht
Na maanden van voorbereidende werkzaamheden
sluit de aannemer de Noordelijke Randweg Voorhout
aan op de N444. De weg gaat 12 dagen lang dicht. Dat
merken Noordwijk, de regio en het forensenverkeer.
Afgesloten
Van maandag 14 maart 2022 5:00 uur tot zaterdag 26
maart 2022 5:00 uur is de N444 in beide richtingen
afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg is
afgesloten tussen de rotonde Nagelbrug (Herenstraat)
in Voorhout en de Van Berckelweg ter hoogte van de
N206 in Noordwijk. Vanuit Noordwijkerhout blijft de
Leidsevaart wel toegankelijk.
Werkzaamheden
De aannemer sluit de Noordelijke Randweg Voorhout
aan op de N444. Hij verlegt de weg. Verwijdert de oude
rijbaan. Hij brengt op de naastgelegen parallelweg de
deklaag van het asfalt aan. Deze parallelweg is ook
een fietspad.

TuineXtra en Shell tankstation
Het tuincentrum TuineXtra en het Shell tankstation
zijn wel bereikbaar. Maar alleen vanuit Noordwijk.
Extra reistijd
Verkeer moet rekening houden met extra reistijd.
Verkeer vanuit Den Haag/Leiden wordt omgeleid via de
N206. Verkeer vanuit Amsterdam wordt omgeleid via
de N208, N443 en N206. Lokaal verkeer wordt via gele
informatieborden omgeleid. Om sluipverkeer via de
Leidsevaart te voorkomen, wordt deze aan de kant van
Noordwijk afgesloten voor autoverkeer tussen 7:00 uur
en 19:00 uur.
Wie kunnen er nog wel langs?
Verkeersregelaars zorgen ervoor dat nood- en
hulpdiensten aanwonenden, fietsers, voetgangers en
nood- en hulpdiensten wel doorgang hebben.
Wat doet het weer?
Er geldt een voorbehoud. De aannemer kan mogelijk
niet werken bij slecht weer. Hij plant het werk dan
opnieuw in.

Korte samenvatting van het plan
Het bestemmingsplan biedt het juridisch en
planologisch kader voor een correctie op het recent
vastgestelde bestemmingsplan ‘Correctie Gerleeweg
9, Noordwijk’ dat de bouw van een GOM-woning
mogelijk maakt. De correctie betreft een verschuiving
van het vastgestelde bouwvlak en wel zodanig dat de
voorgevelrooilijn overeenkomt met de naastgelegen
woningen. Dit naar aanleiding van de wens van zowel
de gemeente als de initiatiefnemer. Tevens zal de
vóór de voorgevelrooilijn gelegen woonbestemming
omgezet worden in de bestemming ‘Tuin’.
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
indienen. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Jan Kroonsplein’
en ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter
inzage
De volgende stukken liggen vanaf woensdag 9 maart
tot en met dinsdag 20 april 2022 ter inzage:
ontwerpbestemmingsplan ‘Jan Kroonsplein’ met
plancode NL.IMRO.0575.BPZWJanKroonspleinON01 op het gemeentehuis en op de site van
ruimtelijkeplannen.nl
Inzage op het gemeentehuis is mogelijk, maar alleen
op afspraak. U wordt echter dringend verzocht het
plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak te
maken als dit niet anders kan.
Op dit plan is ook de Crisis- en herstelwet van
toepassing.
Korte samenvatting van het plan
Het bestemmingsplan biedt het juridisch en
planologisch kader voor het realiseren van 59
woningen, een familiehotel met 50 kamers, 842
m² BVO aan winkels en horeca, algemene ruimtes,
bergingen en een daktuin; inclusief een nieuwe
parkeergarage, aansluitend op de bestaande met in
totaal circa 281 parkeerplaatsen. Tevens wordt het
mogelijk gemaakt om in plaats van het familiehotel
eventueel maximaal 50 appartementen te realiseren.
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
indienen. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

Bestemmingsplan ‘Herenweg 110a –
Noordwijkerhout’ en besluit Hogere
grenswaarde ongewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 22 februari 2022 het
bestemmingsplan ‘Herenweg 110a – Noordwijkerhout’
met plancode NL.IMRO.0575.BPBGHerenweg110AVA01 ongewijzigd vastgesteld.
Zowel het bestemmingsplan als het besluit hogere
grenswaarde liggen vanaf 9 maart t/m 20 april 2022
ter inzage op het gemeentehuis. Het bestemmingsplan
is ook in te zien op de site van ruimtelijkeplannen.
nl. Inzage op het gemeentehuis is alleen op afspraak
mogelijk. U wordt echter dringend verzocht het plan
digitaal te bekijken en alleen een afspraak te maken
als dit niet anders kan. Belanghebbenden kunnen
vanaf 10 maart t/m 20 april 2022 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.
Korte samenvatting van het plan
Het bestemmingsplan biedt het juridisch en
planologisch kader voor de oprichting van een zgn.
‘Greenportwoning’ op gronden van een voormalige
timmerwerkplaats. Daartoe is een overeenkomst
gesloten met de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
(GOM). De timmerwerkplaats is reeds verplaatst

en de woning past binnen het bebouwingslint.
Middels dit postzegelbestemmingsplan wordt
de bedrijfsbestemming in een woonbestemming
omgezet. Het ontwerp heeft zes weken ter inzage
gelegen en er is één zienswijze ontvangen. Deze heeft
geen aanleiding gegeven het plan te wijzigen.
Het besluit hogere grenswaarde betreft het (weg)
verkeerslawaai van de N206. Op basis van de Wet
geluidhinder (Wgh) is ten behoeve van de nieuwe
woning akoestisch onderzoek uitgevoerd. De
conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB
uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt
overschreden. De Omgevingsdienst heeft een
besluit hogere grenswaarde opgesteld vanwege het
wegverkeerslawaai van maximaal 53 dB.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Correctie
Gerleeweg 9, Noordwijk’ ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Correctie Gerleeweg
9, Noordwijk’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPGerleeweg9Corr1-ON01 ligt vanaf 9 maart
tot en met dinsdag 19 april 2022 ter inzage op
ruimtelijkeplannen.nl Inzage op het gemeentehuis is
ook mogelijk, maar alleen op afspraak. U wordt echter
dringend verzocht het plan digitaal te bekijken en
alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan.

ISD Bollenstreek

Praktische bespaartips
Vraag
Ik kom maandelijks steeds moeilijker uit met mijn
geld. Heeft de ISD bespaartips voor mij?
Antwoord
Ja, die hebben wij voor u. Hieronder leest u een aantal
praktische bespaartips die u direct kunt toepassen.
U kunt voor advies ook bij het Budgetinformatiepunt
terecht.
Budgetinformatiepunt
Hebt u vragen over uw geldzaken? Dan kunt u
ook terecht bij het Budgetinformatiepunt. Zij
beantwoorden al uw vragen over geldzaken.
Medewerkers van de ISD en vrijwilligers van
Humanitas kunnen uw vragen beantwoorden en u
informatie en advies geven.
Het Budgetinformatiepunt is iedere maandag van
10.00 uur tot 12.00 uur bij de ISD Bollenstreek.
Een afspraak maken is niet nodig.

LEES VERDER >>
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>> Vervolg ISD Bollenstreek

200052 - 2 maart 2022
Objectvergunning 2 maart t/m 31 december 2022
Jan van Henegouwenweg
Noordwijkerhout
195181 - 1 maart 2022
RVV-ontheffing Pilarenlaan blauwe zone
197239 - 1 maart 2022
RVV-ontheffing Pilarenlaan blauwe zone
198237 - 1 maart 2022
RVV-ontheffing Zeestraat blauwe zone
197314 - 1 maart 2022
Objectvergunning 30 maart 2022 Castellum
183376 - 1 maart 2022
Verklaring van geen bezwaar 27 maart 2022
Omloop van Zandvoort

Overzicht collectes
In week 11 is een collectes gepland van Jantje Beton
In week 12 is een collectes gepland Amnesty
International

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
Meer informatie?
Voor meer informatie over het Budgetinformatiepunt
kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning

Agenda Algemeen Bestuur op
10 maart 2022
Openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van
de ISD Bollenstreek, te houden op donderdag 10 maart
2022 van 11.00 tot 12.00 uur.

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

Locatie: Via MS TEAMS
Deze vergadering vindt digitaal plaats.
Wilt u deze vergadering digitaal bijwonen?
Stuurt u dan vóór 8 maart 2022 een e-mail naar
info@isdbollenstreek.nl. Daarna sturen wij u een link
voor deze vergadering.
1. Opening
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
3. Verslag openbare vergadering van het algemeen
bestuur van 23 december 2021
Ter bespreking/besluitvorming
4. Begrotingswijziging 2022-I
Ter bespreking/besluitvorming
5. Tijdelijke benoeming mevrouw M. Volten als lid
dagelijks bestuur
Ter besluitvorming
6. Lijst van toezeggingen
Er zijn geen openstaande toezeggingen.
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag en sluiting
De agenda en bijbehorende stukken staan vanaf
4 maart 2022 op de website van de
ISD Bollenstreek isdbollenstreek.nl
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:

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
194661 - 1 maart 2022
Objectvergunning 7 t/m 18 maart 2022
Rembrandtweg 1 maart 2022
197577 - 1 maart 2022
Melding collecte 18 t/m 24 september 2022
Nierstichting Nederland
197181 - 1 maart 2022
Melding collecte 8 t/m14 mei 2022
Dierenopvangcentrum Noordwijk
197445 - 1 maart 2022
Incidentele ontheffing sluitingstijd
div. data 18-min feest Open Doors
194574 - 1 maart 2022
Incidentele ontheffing sluitingstijd
div. data 18-min feest ’t Zeepaardje
193333 en 193341 - 1 maart 2022
Incidentele ontheffing sluitingstijd
div. data 18-min feest Club M
189287 - 3 maart 2022
Evenementvergunning 18 maart 2022
Verlichte optocht Carnavalvereniging
De Noortukkers
192349 - 4 maart 2022
Evenementvergunning Karrenbouwers borrel
18 maart 2022 Northgo College Carnavalvereniging
De Noortukkers
192353
Evenementenvergunning SeniorenmiddagFamiliediner 20 maart 2022 Northgo College
Carnavalvereniging De Noortukkers

Noordwijk
2022-003378 - 24 februari 2022
De Boender 7 | het legaliseren van een
bedrijfsbebouwing
2022-003411 - 24 februari 2022
Het Lappennest 24 | het vervangen van een
bestaande recreatiewoning door een nieuwe
recreatiewoning
2022-003416 - 24 februari 2022
Dr. Hadriaan van Neslaan 102 | het plaatsen van een
dakkapel
2022-003465 25 februari 2022
Bernadettelaan (kavel 903) | het bouwen van een
woning
2022-003065 - 17 februari 2022
Gerleeweg (G 1395) | het uitbreiden van een
kassencomplex
2022-003515 - 28 februari 2022
Pauluslaan (kavel 40) | het aanleggen van een inrit
2022-003520 - 28 februari 2022
Beeklaan 88 | het doorbreken van een binnenmuur
2022-003563 - 2 maart 2022
Binnenweg 50 | het uitbouwen van de 1e etage
2022-003564 - 2 maart 2022
Binnenweg 50 | het opbouwen van een dak
2022-003567 - 2 maart 2022
Binnenweg 50 | het plaatsen van een toegangsdeur
in de voorgevel, 02-03-2022
2022-003569 - 2 maart 2022
Binnenweg 50 | het splitsen van een huis in 3
appartementen
2022-003571 - 2 maart 2022
Binnenweg 50 | het maken van een inrit/uitrit voor 2
auto’s
2022-003581 - 2 maart 2022
Willem-Alexanderpark 55 | het wijzigen van een gevel
2022-003603 - 2 maart 2022
Duindamseslag 10 | het plaatsen van een
reclamebord aan de openbare weg
2022-003651 - 3 maart 2022
Binnenweg 50 | het isoleren van de gevel
Noordwijkerhout
2022-003431 - 25 februari 2022
Herenweg 436 | het bouwen van een nieuw
bedrijfspand
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2022-003458 - 25 februari 2022
Leeweg 19 (C 2944) | het bouwen van een vrijstaande
woning
2022-003634 - 2 maart 2022
Liduinalaan 7 | het kappen van 2 bomen
(herplantplicht)
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.

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

van een pand van wonen naar kantoor
2022-001175 - 1 maart 2022
Prins Hendrikweg 8 | het isoleren van de buitengevel
van de woning
2022-000273 - 1 maart 2022
Westeinde 81 | het kappen van vijf zieke bomen
2021-021109 - 3 maart 2022
Huis ter Duinstraat 5 | het bouwen van een aanbouw
en het vergroten van de bovenverdieping
Noordwijkerhout
2021-021223 - 25 februari 2022
Duinschooten 12 – 240 | het realiseren van een
aanbouw voorzijde woning
*voor deze besluiten geldt een uitgestelde
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Meer weten?
Indien u informatie wenst over de behandeling
van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland
op telefoonnummer (071) 408 32 00, op werkdagen
tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook
stellen via infobouwen@odwh.nl

Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje
‘verzonden besluiten – beroep’ liggen met de
daarbij behorende stukken met ingang van de
dag na deze publicatie gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42
te Noordwijk. Voor eventueel inzien, verzoeken
wij u eerst contact op te nemen met de gemeente
Noordwijk/Omgevingsdienst West-Holland, gelet
op de coronamaatregelen. Tevens is het besluit
waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12, lid
1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen op
ruimtelijkeplannen.nl

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2022-000021 - 28 februari 2022
Zeereep 105 | het plaatsen van een strandpaviljoen
2021-018921 - 1 maart 2022
Pauluslaan (kavel 19) | het bouwen van een woning
2021-021760 - 1 maart 2022
Duindamseweg 17 | het bouwen van een hotel en
restaurant met parkeerkelder en het realiseren van
een uitweg
2022-002725 - 1 maart 2022
Zwarteweg 20 | het wijzigen van de gebruiksfunctie

Toelichting
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

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende
vergunning, kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer
+31 (0)71 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00
en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via
infobouwen@odwh.nl
Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag
10 maart 2022.

Verzonden besluiten - Beroep

Noordwijkerhout
2022-000410
Herenweg 234 | het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde van de woning
2021-021804
Ruigenhoekerweg 5, perceel 6308 E | kappen van
20 bomen en het herplanten van bomen

Verzonden besluiten

publicatie. Een beroepschrift dient te worden gericht
aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Noordwijkerhout
2020-007834 - 4 maart 2022
Langevelderweg 8 en 10 | het verbouwen van twee
woningen tot een kinderdagverblijf

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele
onderwerpen die in de gemeente
Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar
noordwijk.nl/digipanel

Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij
geen zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten
voorbereid met de uitgebreide procedure, start de
beroepstermijn de dag ná de terinzagelegging van
het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor
zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag na deze

Digitale versie
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.

noordwijk.nl/gemeenteberichten

Colofon

Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u
ook geen bezwaar indienen.

Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl

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

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.
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Elke stem

telt

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad.
Vervroegd stemmen op 14 en 15 maart 2022 is ook mogelijk. Hieronder leest u
meer over de verkiezingen in onze gemeente.
Wat heeft u nodig om te stemmen?
Om te mogen stemmen heeft u een stempas of
kiezerspas nodig. U ontvangt de stempas uiterlijk
2 maart 2022. U moet ook een identiteitsbewijs
meenemen. Dit is een paspoort, identiteitskaart,
rijbewijs of een verblijfsdocument. Dit ID-bewijs mag
maximaal 5 jaar verlopen zijn.
Stempas kwijt of beschadigd?
U kunt een vervangende stempas aanvragen bij
de gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk tot
uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur.
Identiteitsbewijs verlopen of geen ID?
Is uw identiteitsbewijs meer dan 5 jaar verlopen? Of
heeft u geen identiteitsbewijs meer? Vraag dan tijdig
een nieuw identiteitsbewijs aan. Dat duurt minimaal
5 werkdagen, dus doe het op tijd. U vraagt een
nieuw identiteitsbewijs aan bij de gemeente waar u
ingeschreven bent.
Openingstijden stembureaus
De stembureaus zijn op woensdag 16 maart 2022
van 7.30 - 21.00 uur open. In de stemlokalen hoeft
u geen mondkapje te dragen. Wel vragen wij u
rekening te houden met kwetsbare mensen en
elkaar de ruimte te geven.
Eerder stemmen
U kunt ook eerder stemmen. Op maandag 14 maart
en dinsdag 15 maart 2022 zijn er in de gemeente
Noordwijk 4 stembureaus open van 7.30 - 21.00
uur. Eerder stemmen is vooral bedoeld voor
risicogroepen. Op noordwijk.nl/verkiezingen staat
welke stembureaus op deze dagen geopend zijn.

Iemand machtigen om uw stem uit te
brengen
U kunt tot op de dag van de verkiezing iemand
machtigen door de achterkant van de stempas in
te vullen. U kunt op de achterkant van uw stempas
nalezen hoe dat moet. U moet ook een kopie van
uw ID-bewijs meegeven aan de persoon die voor u
stemt. Dat mag ook een goed leesbare afbeelding
hiervan zijn op een smartphone.
Iemand schriftelijk machtigen kan ook. U en degene
die u wilt machtigen vullen hiervoor een formulier
in. Het formulier moet u inleveren bij de gemeente
vóór 11 maart 2022, 17.00 uur. U kunt het formulier
downloaden via noordwijk.nl/verkiezingen

Locaties stembureaus 16 maart
U kunt in de gemeente Noordwijk stemmen in een
stembureau naar keuze. U hoeft dus niet te stemmen
in het stemlokaal dat op uw stempas staat.
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de volgende
stembureaus van 7.30 - 21.00 uur geopend:

• Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44, Noordwijk
• De Vinkenhof, Achterzeeweg 1, Noordwijk
• Gymzaal Binnenhof, Binnenhof 26, Noordwijk
• De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk
• Noordwijkse Hockey Club, Nieuwe Zeeweg 40,
Noordwijk
• Sporthal Duinwetering, Duinwetering 105,
Noordwijk
• Buurtkerk, Hoofdstraat 10, Noordwijk
• Het Trefpunt, Schoolstraat 2, Noordwijk
• De Muze, Wantveld 2, Noordwijk
• Gymzaal Stijntjesduinstraat, Stijntjesduinstraat 36
A, Noordwijk
• Gymzaal Hoogwakersbosstraat,
Hoogwakersbosstraat 14, Noordwijk
• Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117,
Noordwijk
• Gymzaal Vinkeveld, Strandplevier 2, Noordwijk
• Uitvaltij (voormalige basisschool), Uitvaltij 2,
Noordwijk
• Gemeentelijk sportpark S.J.C., Lageweg 6,
Noordwijk
• Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 2-4,
Noordwijkerhout
• Sint Jozefkerk, Herenweg 13, Noordwijkerhout
• De Regenboogschool, Ambachtsweg 1,
Noordwijkerhout
• Puyckendam, Pilarenlaan 4, Noordwijkerhout
• ‘t Victorhuis, Sporkenhout 12, Noordwijkerhout
• De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk
• Gezondheidscentrum Via Antiqua, Via Antiqua 25,
Noordwijkerhout
• De Parade, Van der Weijdenlaan 2 A,
Noordwijkerhout

Verkiezingskrant
Om u te helpen bij het maken van uw keuze, geeft
de gemeente een verkiezingskrant uit. Deze wordt
huis-aan-huis bezorgd. Leest u de verkiezingskrant
liever digitaal? Dat kan. U vindt een digitale versie
op noordwijk.nl/verkiezingen. Of haal de krant af bij
een van de ophaalpunten in de gemeente.

Doe de StemWijzer!
Betaalbare huurwoningen, de toeristenbelasting
en de bereikbaarheid van Noordwijk. Wat vindt u
ervan? En wat vinden de politieke partijen van deze
en andere thema’s die nu in Noordwijk spelen? Met
welke partijen bent u het eens? Vul de Noordwijkse
StemWijzer in en u komt erachter!
Standpunten vergelijken
In de StemWijzer staan stellingen over de
belangrijkste onderwerpen die een rol spelen
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Vul de
stemwijzer in. En vergelijk uw standpunten met die
van de partijen. Zo kunt u zien met welke partijen

u de meeste overeenkomsten heeft. U vindt de
StemWijzer op noordwijk.stemwijzer.nl

Lijsttrekkersdebat
De gemeente Noordwijk organiseert op zaterdag
12 maart 2022 samen met Bollenstreek Omroep
een lijsttrekkersdebat, van 17.00 - 19.00 uur. Alle
11 lijsttrekkers zijn te gast om te discussiëren over
actuele thema’s. Ook reageren zij op vragen vanuit
de samenleving.
Online volgen of terugkijken
Het lijstrekkersdebat is live te volgen op TV bij Bo. U
kunt het debat na de uitzending ook terugkijken op
bollenstreekomroep.nl
Debat bijwonen?
Dat kan. Het debat vindt plaats op 12 maart 2022 in
Het Trefpunt, Schoolstraat 2 in Noordwijk en begint
om 17.00 uur.

Kom naar de uitslagenavond!
Hoe heeft de partij van uw voorkeur het in de
verkiezingen gedaan? Op de verkiezingsavond
van woensdag 16 maart 2022 maakt de gemeente
bekend hoeveel stemmen de partijen hebben
behaald. U bent van harte welkom om deze
spannende uitslagenavond bij te wonen. Samen met
de burgemeester, de politieke partijen en de pers.
Voorlopige verkiezingsuitslag
Tijdens de avond maakt de gemeente de uitslagen
van verschillende stembureaus en de voorlopige
verkiezingsuitslag bekend. De voorlopige
verkiezingsuitslag vindt u vanaf 17 maart 2022 ook
op noordwijk.nl/verkiezingen
Waar en hoe laat
De uitslagenavond vindt plaats in NH Conference
Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout,
zaal Sorbonne 2. Inloop vanaf 22.00 uur. De
bijeenkomst duurt tot 1.00 uur.
Definitieve verkiezingsuitslag
Het Centraal Stembureau stelt de definitieve
verkiezingsuitslag officieel vast op 21 maart om
10.00 uur. Locatie: oude raadzaal, gemeentehuis
Noordwijk. De bekendmaking van de definitieve
uitslag is ook online te volgen via de livestream op
de website van de gemeente.
Verkiezingswebsite
Alle actuele informatie over de
gemeenteraadsverkiezingen vindt u op
noordwijk.nl/verkiezingen (Deze pagina vullen wij
regelmatig aan met nieuwe informatie.)
Vragen over de verkiezingen?
Voor meer informatie kunt u kijken op
elkestemtelt.nl of noordwijk.nl/verkiezingen.
U kunt ook contact opnemen met het team
van het Klantcontactcentrum. Dit kan via
e-mail: kcc@noordwijk.nl Of telefonisch:
+31 (0)71 36 60 000.

