
Stem op je favoriete  
ontwerp voor speelplekken
11 speelplekken in de gemeente worden dit jaar opgeknapt. Hierbij hebben 

omwonenden en kinderen hun wensen doorgegeven aan de gemeente. Per speelplek 

zijn er 2 ontwerpen gemaakt waarbij rekening is gehouden met de ingediende ideeën. 

Van alle ontwerpen is een aantrekkelijke presentatie gemaakt.

Kies je favoriete ontwerp
Nu mag er gestemd worden op het meest favoriete 
ontwerp. Stemmen kan nog tot 13 november 2022.

Wil je ook stemmen?
Meld je aan via samen.noordwijk.nl/nl-NL/spelen

Dreefkant
Het winnende ontwerp gaan we uitvoeren. In 
bovenstaand voorbeeld gaat het om een ontwerp 
voor de Dreefkant. Voor alle 11 locaties in Noordwijk, 
Noordwijkerhout en De Zilk zijn 2 ontwerpen gemaakt. 
Nieuwsgierig naar de plannen? Kijk op de website 
Samen Noordwijk.
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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

Beslis mee over de toekomst in een 
VisieCafé

Ook zo benieuwd hoe je straat, wijk, dorp en directe 
omgeving er over enkele decennia uitzien? Binnenkort 
kun je die ontwikkeling meebepalen. 

Keuzen maken voor de toekomst
Gemeente Noordwijk nodigt ook jou uit voor deelname 
aan een VisieCafé om met elkaar keuzen te maken 
voor de toekomstige ontwikkelingen van Noordwijk, 
Noordwijkerhout en De Zilk.

Daar waar het botst 
De VisieCafés sluiten aan op de eerdere gesprekken 
over de toekomst van de vier dorpen die de gemeente 
telt. Deze gesprekken hebben geleid tot de mooie 
omgevingsvisie 1.0. Daar gaan we op door. Nu gaat 
het om waar het botst. 

Wat kiezen we?
Als we namelijk alle ambities uit onze omgevingsvisie 
willen realiseren, zien we botsingen ontstaan tussen 
belangen en doelen. We kunnen niet alles tegelijkertijd 
op dezelfde plek realiseren. Daarom moeten we keuzes 
maken. En we horen graag waarvoor jij kiest! De raad 
gebruikt jouw keuzes voor bij het opstellen van de 
omgevingsvisie 2.0.

Dit zijn de data en de locaties: 
• donderdag 10 november 2022 De Zilk in de Duinpan 
• donderdag 17 november 2022 Noordwijkerhout bij 

VVSB 
• donderdag 24 november 2022 Noorwijk Binnen in  

De Wieken
• donderdag 1 december 2022 Noordwijk aan Zee in  

de Muze 

Welkom vanaf 19.15 uur. Start 19.30 uur. Het VisieCafé 
sluit rond de klok van 21.30 uur. 

Vooraf aanmelden 
Kom ook. Praat mee. En bepaal met andere betrokken 
inwoners de richting die onze mooie dorpen op 
moeten gaan. Je hoeft je maar voor één van de 
VisieCafés aan te melden. Vooraf aanmelden stellen 
we op prijs. Dan kunnen we rekening houden met je 
komst. Aanmelden kan eenvoudig met een e-mail naar 
omgevingsvisie@noordwijk.nl onder vermelding van 
je naam, je adres, je telefoonnummer en natuurlijk het 
VisieCafé van je keuze. 

http://samen.noordwijk.nl/nl-NL/spelen
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
mailto:omgevingsvisie@noordwijk.nl
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Aquarelleergroep Puyckendam in de 
bibliotheek

Aquarelleergroep Puyckendam exposeert in de 
bibliotheek in Noordwijkerhout van 5 november 2022 
tot 6 januari 2023. De expositie is te bezichtigen 
tijdens openingstijden van de bibliotheek.

Schilderwerk
De groep wordt begeleid door Dick Muijzert die 
graficus/kunstschilder is. Een van de cursisten 
heeft onderstaande aquarel geschilderd. De 
aquarelleergroep komt 18 keer per jaar bij elkaar op 
woensdagochtend 9.30 tot 11.30 uur in de bibliotheek. 
De groep bestaat uit 16 personen. Iedereen zorgt 
voor eigen materiaal. Als je belangstelling hebt om 
deel te nemen aan de groep, graag aangeven op 
woensdagochtend.

Ontwerp ‘Beleidsregel ruimtelijke 
voorwaarden logiesgewijze huisvesting 
tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek’ ter inzage 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk 
maken bekend dat het ontwerp van de aangepaste 
‘Beleidsregel ruimtelijke voorwaarden logiesgewijze 
huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Duin- en 
Bollenstreek’ 6 weken ter inzage ligt vanaf 10 
november 2022 tot en met 21 december 2022. 

Toelichting
Deze beleidsregel is een gedeeltelijke uitwerking 
van het convenant huisvesting arbeidsmigranten 
Holland-Rijnland. Dit convenant is door alle Holland-
Rijnlandgemeenten op 27 juni 2014 ondertekend. 

Reikwijdte:
De beleidsregel is bedoeld voor meerderjarige 
arbeidsmigranten die hier voor een korte (aantal 
maanden) dan wel een langere periode (aantal jaren) 
werkzaam zijn. Deze arbeidsmigranten hebben 
niet de bedoeling om zich hier te vestigen en horen 
daarom niet te worden gehuisvest in woningen, maar 
in logiesgebouwen. De druk op de woningmarkt in 
de Duin- en Bollenstreek is al groot en het is niet de 
bedoeling dat door de huisvesting van deze groep de 
druk nog verder wordt verhoogd. Bovendien is in de 
regionale richtlijnen ook vastgesteld dat huisvesting 
voor wisselende bewoners in logiesgewijze 
huisvesting thuishoort, zodat daarmee voor andere 
inwoners duidelijk is dat er geen woningverdringing 
plaats mag vinden.

Procedure
Het ontwerp ligt, conform afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 10 
november 2022 tot en met 21 december 2022 in het 
gemeentehuis aan de Voorstraat 42 in Noordwijk (op 
afspraak) ter inzage. Gedurende deze periode kan een 
ieder zijn/haar zienswijze schriftelijk (bij voorkeur) of 
mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen 
dienen te worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Voorstraat 42, 2201HW 
Noordwijk.

Collectieve aanvullende zorgverzekering 
2023

Vraag
Ik maak dit jaar gebruik van de collectieve 
aanvullende zorgverzekering. Kan ik daar in 2023 ook 
weer gebruik van maken en zijn de nieuwe bedragen 
al bekend?

Antwoord
Ook in 2023 kunt u als inwoner van de gemeenten 
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen 
gebruik maken van de collectieve aanvullende 
zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid. Vanaf 2023 
krijgt u op de basisverzekering geen korting meer, 
maar wel op de aanvullende zorgverzekering. 
Uw gemeente betaalt een groot deel van deze 
aanvullende zorgverzekering.

ISD Bollenstreek
Voorwaarden collectieve aanvullende 
zorgverzekering
Om deel te kunnen nemen moet u voldoen aan de 
voorwaarden:
• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk 

of Teylingen
• Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 120% 

van de voor u geldende bijstandsnorm
• Uw vermogen is niet hoger dan de in de 

Participatiewet genoemde vermogensgrenzen
• U bent vanaf 1 januari 2023 ook voor de 

basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.

Bedragen en folder 2023
De premiebedragen en de bijdrage van uw gemeente 
voor 2023 zijn uiterlijk eind november 2022
bekend. De ISD Bollenstreek heeft dan een nieuwe 
folder voor de collectieve aanvullende
zorgverzekering 2023.

Deelnemers 2022
Maakt u in 2022 al gebruik van de collectieve 
aanvullende zorgverzekering? Dan ontvangt u uiterlijk
begin december 2022 van de ISD Bollenstreek 
persoonlijk een brief met meer informatie.
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Uitkering PW en nog geen deelnemer
Hebt u een uitkering op basis van de Participatiewet 
en maakt u nog geen gebruik van de collectieve
aanvullende zorgverzekering? Dan ontvangt u van de 
ISD Bollenstreek uiterlijk begin december 2022
persoonlijk een brief met meer informatie.

Aanmelden voor 1 januari 2023
Maakt u nog geen gebruik van de collectieve 
aanvullende zorgverzekering? Dan adviseren wij u om 
u vóór 1 januari 2023 aan te melden.

Hoe kan ik me aanmelden?
Uiterlijk eind november volgt meer informatie over 
hoe u zich kunt aanmelden.

Meer informatie
Voor vragen en/of meer informatie over de 
collectieve aanvullende zorgverzekering en de 
actuele inkomens- en vermogensgrenzen kunt 
u terecht bij de ISD Bollenstreek. U kunt u ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief van de ISD. Dan krijgt 
u persoonlijk in uw mailbox de informatie.

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: 

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

Noordwijkerhout
328358 - 31 oktober 2022
Ontheffing sluitingstijd carnaval Schelftweg 
325155 - 31 oktober 2022
Evenementvergunning 26 november 2022 Pietendag 
centrum 
268884 - 1 november 2022
Evenementvergunning 11 november 2022 Schelft 
331988 - 1 november 2022
Ontheffing RVV Zeestraat 
336144 - 2 november 2022
Ontheffing art 35 Alcoholwet 19 en 20 november 
2022 Toneelvereniging ODI 
325056 - 2 november 2022
Evenementvergunning 24 november t/m 21 
december 2022 Kerstmarkt Havenstraat 
337828 - 3 november 2022
Ontheffing RVV Zeestraat 

Overzicht collectes

In week 45 is er een collecte gepland van Alzheimer 
Nederland.
In week 46 is er een collecte gepland van Het 
Gehandicapte Kind.

Verzonden besluiten

Noordwijk
331427 - 31 oktober 2022
Objectvergunning 23 november 2022 Nico 
Steenvoordenstraat 
339279 - 3 november 2022
Objectvergunning 16 november 2022 Binnenweg 
316182 - 3 november 2022
Evenementvergunning 20 november t/m 20 
december 2022 Kerstmarkt Nieuwe Offemweg 
333834 - 3 november 2022
Objectvergunning 5 december 2022 Obliehoren 
339279 - 3 november 2022
Objectvergunning 16 november 2022 Binnenweg 
340666 - 7 november 2022
Alcoholvergunning Strandclub Witsand, Zeereep 103 
325023 - 7 november 2022
Melding klein evenement 12 november 2022 
Hollands Duin Trail 
338619 - 7 november 2022
Ontheffing strandgebruik HSV de Brittenburgh 

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2022-013691 - 28 oktober 2022
Kerkstraat 87 | het verkopen van koffie en thee in een 
winkel voor duurzame kinderkleding
2022-013700 - 28 oktober 2022
Piet Heinstraat 39 | het uitbreiden van de woning
2022-013777 - 28 oktober 2022
Van Panhuysstraat 102 | het transformeren 
van het voormalige bowlingcentrum naar een 
logiesvoorziening voor arbeidsmigranten
2022-013800 - 1 november 2022
Spinozaweg 21B | het slopen van bestaande 
bebouwing en bouwen van een van nieuwe woning
2022-013799 - 30 oktober 2022
Toekomststraat 19 | het creëren van een 
zolderverdieping
2022-013817 - 1 november 2022
Koningin Astrid Boulevard 102 | het opbouwen van 
een strandpaviljoen

Noordwijkerhout
2022-013697 - 28 oktober 2022
Pioen 8 | het legaliseren van een eerder aangebrachte 
lichtstraat
2022-013762 - 1 november 2022
De Duinsloot 40 | het kappen van een kastanjeboom 
en het terug planten van een kleinere boom
2022-013769 - 1 november 2022
Schippersvaartweg 64B | het bouwen van een 
tijdelijke woning voor begeleid wonen
2022-013807 - 1 november 2022
Langevelderweg 27 (BAVO-terrein) | het kappen van 1 
esdoornboom en 2 iepbomen
2022-013842 - 2 november 2022
Bouwlust 16 | het vervangen van de dakkapel aan de 
voorzijde
2022-013849 - 2 november 2022
Langevelderweg 27 | het beoordelen van de 
vormgeving van de 2 verkeersbruggen op het BAVO-
terrein

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-004312
Het Lappennest 12 | het herbouwen van een 
recreatiewoning
2022-009874
Offem Zuid Fase 2A | het bouwen van 67 
grondgebonden woningen 

Noordwijkerhout
2022-011578
Caesar 2 | het aanleggen van een inrit en strijdig 
gebruik parkeren
2022-009576
Delfweg 34B | het bestaande bedrijfspand uitbreiden 
met 3 nieuwe bedrijfsunits
2022-011645
St. Bavoterrein fase 5B (bouwnummers 20-37) | het 
bouwen van 18 woningen
2022-011631
St. Bavo terrein, fase 5B  (bouwnummers 1-19) | het 
bouwen van 19 woningen

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-013171 - 28 oktober 2022
Jan de Ridderstraat 6 | het plaatsen van 2 
vlaggenmasten
2022-013130 - 28 oktober 2022
Holbeekstraat 16 | het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning
2022-010508 - 28 oktober 2022
De Witte Raaflaan 119 | het plaatsen van een 
dakkapel aan de achterzijde van een recreatiewoning
2022-010163 - 3 november 2022*
Binnenkant 12 | het kappen van een boom en het 
herplanten van een boom

Noordwijkerhout
2022-006816 - 3 november 2022*
Bernadettelaan (kavel 903) | het kappen van 34 
bomen en het herplanten van 34 bomen

De Zilk
2022-012774 - 28 oktober 2022
P.J. Warmerdamstraat 27 te De Zilk, het realiseren 
van een appartement in het achterste gedeelte van 
de begane grondverdieping
2022-013411 - 1 november 2022
Ruigenhoek 17 | het plaatsen van een huiszwaluwtil

*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 17 
november 2022.
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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


