
Ben jij onze ‘energiecoach-plus’?
Gemeente Noordwijk zoekt extra energiecoaches om inwoners te helpen energie te 

besparen. Het gaat om de huishoudens met een inkomen van maximaal 130 procent van 

het sociaal minimum. De stijgende energiekosten komen bij deze groep het hardst aan.

Wil je ook helpen? 
Als ‘energiecoach plus’ krijg je een gratis opleiding 
van 3 dagdelen zodat je goed voorbereid op pad 
kunt gaan. Met de bewoners ga je in gesprek hoe ze 
energiekosten kunnen besparen. Ook kun je meteen 
aan de slag om kleine maatregelen aan te brengen. 
Hiervoor neem je een besparingsbox mee. De 
besparingsbox krijg je uitgereikt tijdens de opleiding 
als ‘energiecoach plus’. Je krijgt € 10,- per gesprek en 
na 10 gesprekken krijg je een eigen besparingsbox.

Meld je aan 
De opleidingsdagen zijn op 11, 18 en 25 januari 2023 
(10.00 - 14.30 uur). Je hoeft van te voren nog niks te 
weten over energie besparen. Je bepaalt zelf wanneer 
en hoe vaak per week je beschikbaar wil zijn voor het 
voeren van gesprekken. Als je een tweede taal spreekt, 
is dat een voordeel.

Vragen?
Het bureau SME begeleidt de energiecoaches en 
verzorgt de opleiding. Voor meer informatie en vragen 
kun je contact opnemen met SME, Coco de Theije via 
theije@sme.nl of + 31 (0)6 28 25 56 14.
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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

Volg gemeente 
Noordwijk via

 @noordwijkzh
 facebook.com/gemeentenoordwijk
 instagram.com/gemeentenoordwijk

Voornemen tot verkoop Hanenhof 2 in  
De Zilk

De gemeente heeft besloten tot de onderhandse 
verkoop van een stukje snippergroen nabij de 
Hanenhof 2 in De Zilk, kadastraal bekend gemeente 
Noordwijk, sectie A, nummer 4132. Deze aanvraag 
is getoetst aan het uitgiftebeleid ‘snippergroen’. 
De gemeente is van mening dat de koper de enige 
geschikte gegadigde is. Het verkochte betreft ca. 5 m2, 
maakt onderdeel uit van een tuin en is alleen via deze 
tuin te bereiken. 

Deze publicatie is bedoeld om geïnteresseerden een 
termijn van twintig kalenderdagen te geven om zich 
als beoogd koper te melden. De gemeente zal niet 
eerder tot levering overgaan dan nadat gebleken is dat 
er geen andere geïnteresseerden zijn dan de beoogde 
koper. Als er na twintig kalenderdagen meerdere 
geïnteresseerden zijn voor de aankoop van het perceel, 
zal de gemeente op basis van objectieve, toetsbare en 
redelijke criteria de uiteindelijke koper selecteren. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de  
gemeente Noordwijk, afdeling Grondzaken via  
+31 (0)71 36 60 000.

Ontwerp-paraplubestemmingsplan 
‘Perimeter ESTEC en schotelbiotoop Galileo’ 
ter inzage

Het ontwerp-paraplubestemmingsplan ‘Perimeter 
ESTEC en schotelbiotoop Galileo’ met plancode 
NL.IMRO.0575.BPPLUPerimeter-ON01 ligt vanaf 
woensdag 11 januari tot en met dinsdag 21 februari 
2023 ter inzage.

Het bestemmingsplan biedt, conform afspraken met 
het Rijk, het juridisch en planologisch kader voor 
het vastleggen van hoogtebeperkingen voor nieuwe 
bebouwing rondom het centrum voor ruimteonderzoek 
ESA/ESTEC ter voorkoming van spionage (de 
zgn. ‘perimeter’) en voor het op Space Business 
Park gelegen Galileo Reference Centre aan de 
Zwarteweg om te voorkomen dat de schotelontvangst 
wordt geblokkeerd (de zgn. ‘schotelbiotoop’). 
Het ontwerp-paraplubestemmingsplan legt deze 
hoogtebeperkingen voor nieuwe bebouwing 
ruimtelijk vast en is een aanvulling op de geldende 
bestemmingsplannen.

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

mailto:theije@sme.nl
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://officielebekendmakingen.nl
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Eigenaar voertuig gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar 
van onderstaand voertuig. Regelmatig treffen de 
handhavers voertuigen aan die al langere tijd op de 
openbare weg staan, deze voertuigen verwaarlozen 
met de dag en schaden het aanzien van de gemeente. 

Volgens de Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Noordwijk is het niet toegestaan om:

Artikel 5:5 Voertuigwrakken
• Het is verboden een voertuig dat rij technisch in 

onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de weg 
te parkeren.

• Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin 
wordt voorzien door de Wet milieubeheer.

De handhavers zagen recentelijk zo’n voertuig op de 
parkeerplaats aan de bedrijventerrein Gravendam 
Walserij in Noordwijkerhout.

Indien de eigenaar van het voertuig zich niet voor 26 
januari 2023 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 dit voertuig 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 het voertuig 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. 

Eigenaar aanhanger gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar van 
de 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 dat al langere tijd 
geparkeerd staat aan de ’s-Gravendijckseweg in 
Noordwijk.

Indien de eigenaar van de aanhanger zich niet voor 27 
januari 2023 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.

Individuele inkomenstoeslag 

Vraag
Ik heb in januari 2022 de Individuele 
inkomenstoeslag ontvangen. Kan ik deze in 2023 
weer aanvragen? 

Antwoord
Ja, dat kan. Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u 
de Individuele inkomenstoeslag na 12 maanden weer 
aanvragen.

Wat houdt de regeling in? 
De Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag 
dat u vrij kunt besteden. Wij adviseren u het bedrag 
te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/
vervanging van huishoudelijke apparaten of andere 
noodzakelijke kosten zoals de eigen bijdrage voor 
een bril of tandarts.
De Individuele inkomenstoeslag valt onder het 
minimabeleid. 

ISD Bollenstreek

Wanneer komt u in aanmerking? 
• U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of 

ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
• U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 24 

maanden een inkomen van maximaal 110% van 
de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen 
is gedurende die periode niet hoger dan de 
vermogensgrens en 

• U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op 
inkomensverbetering.  
Dit geldt bijvoorbeeld als: 
 U fulltime werkt.
 U het maximale aantal uren werkt dat u kunt 

werken.
 U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven 

van de arbeidsverplichtingen. 
 U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen 

uitzicht op een betaalde baan. 
 U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven 

van de arbeidsverplichtingen.

Wanneer komt u in niet aanmerking? 
• U bent jonger dan 23 jaar of u hebt de 

pensioengerechtigde leeftijd op het moment van 
aanvragen.

• U bent 23 jaar of ouder en u volgt een studie 
als bedoeld in de Wet tegemoetkoming 
onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de 
studiefinanciering. 

• U hebt minder dan 12 maanden geleden de 
Individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Hoe hoog is uw tegemoetkoming?
• Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
• Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
• Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- 

per jaar
• Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting 

€ 400,- per jaar

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen
Voor de actuele bijstandsnormen en bedragen heeft 
de ISD een aparte folder beschikbaar. De bedragen 
staan ook op de website van de ISD Bollenstreek 
isdbollenstreek.nl
 
Hoe dient u een aanvraag in?
Op de website van de ISD Bollenstreek 
isdbollenstreek.nl (onder bijzondere bijstand en 
minimabeleid) kunt u meteen digitaal een aanvraag 
indienen of het aanvraagformulier downloaden. 
 
Meer informatie
Voor vragen over de Individuele inkomenstoeslag of 
het aanvraagformulier kunt u contact opnemen met 
de ISD Bollenstreek. 

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek
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: 

mailto:handhaving@noordwijk.nl
mailto:handhaving@noordwijk.nl
http://isdbollenstreek.nl
http://isdbollenstreek.nl
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Verzonden besluiten

Noordwijk
376470 - 5 januari 2023
Ontheffing strandgebruik Lenie ’t Hart Zeehonden
356340 - 5 januari 2023
Ontheffing strandgebruik Schelpenvisser 
379572 - 5 januari 2023
Ontheffing strandgebruik wijziging kenteken 
Zeehondenman 
377559 - 5 januari 2023
Objectvergunning 22 februari 2023 De Alk 
355749 - 5 januari 2023
Ontheffing folderen verkiezingen 2023 PS en WS 

Noordwijkerhout
371587 - 6 januari 2023
Objectvergunning carnavalsborden Kaninefaaten 

Overzicht collectes

In week 2 is er geen collecte gepland.
In week 3 is er nog geen collecte gepland.

Testen met  
elektrische laadkabels
Wilt u meedoen aan een onderzoek? Grondig onderzoeken hoe het product 

werkt bij u in de praktijk? Geef u dan op voor het onderzoek naar de 

elektrische laadkabel van Lencon BV.

Wij vertellen u graag wat meer over het 
onderzoek. Ook in Noordwijk, Noordwijkerhout 
en De Zilk neemt het aantal elektrische 
voertuigen toe. De gemeente Noordwijk werkt 
daarom aan het mogelijk maken van openbare 
elektrische laadmogelijkheden. Alles op alles om 
elektrisch rijden sterk te ondersteunen.

Verkennend onderzoek in de praktijk
In samenwerking met Lencon BV 
(lencon.nl) start de gemeente Noordwijk met 
een verkennend onderzoek in de praktijk. 
Gericht op het opladen van elektrische 
voertuigen op straat, vanaf een particulier 
laadpunt met een specifieke platte laadkabel: 
FlatPower (flatpower.tech). Bij dit onderzoek 
wil de gemeente Noordwijk graag inwoners 
betrekken. Vandaar de vraag: wilt u samen met 
een kleine selectie deelnemers meedoen aan dit 
onderzoek?

Momenteel is het niet toegestaan om laadkabels 
over de stoep of anders in de openbare ruimte te 
leggen. Dit kan leiden tot overlast of gevaarlijke 
situaties. Ook geldt dat de gemeente Noordwijk 
juridisch aansprakelijk is in de openbare ruimte. 
Het risico op ongevallen is daarom simpelweg 
onwenselijk. Met het onderzoek in de praktijk 
wordt onderzocht of FlatPower in de openbare 
ruimte een veilige, alternatieve laadmogelijkheid 
biedt.

FlatPower als geschikt alternatief?
Lencon BV geeft voor het onderzoek ten 
minste 10 laadkabels in bruikleen. Als de 
ervaringen positief zijn dan kan de gemeente 
Noordwijk in samenwerking met Lencon BV 
verder onderzoek doen naar de mogelijkheden 
voor een bredere toepassing van FlatPower 
in Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk 
en daarbuiten. Eventueel zijn hier landelijke 
vervolgstappen voor nodig. Het is namelijk 
nog niet direct mogelijk om de toepassing 
grootschalig te implementeren. Hierbij zijn er 
nog te veel onduidelijkheden en risico’s gelet op 
de (nationale) wet- en regelgeving. Zo kan de 
gemeente Noordwijk een bijdrage leveren aan 
de ontwikkelingen op het gebied van elektrische 
laadinfrastructuur. 

Selectie
Gedurende het Verkennend onderzoek in de 
praktijk kunnen ten minste 10 deelnemers 
tijdens een onderzoeksperiode tot 1 jaar 
ervaring op doen met FlatPower. Hiervoor 

kunnen inwoners zich aanmelden. Bij de 
selectie van deelnemers wordt onder andere 
rekening gehouden met de volgende criteria en 
voorwaarden:
• De aanvrager heeft een elektrische auto;
• De aanvrager wekt zelf (groene) stroom 

op (met zonnepanelen) en wil deze stroom 
gebruiken om een elektrische auto op te 
laden;

• Als de aanvrager op eigen terrein kan (laten) 
parkeren, komt men niet in aanmerking voor 
deelname;

• De aanvrager heeft een mogelijkheid om 
direct voor of achter de woning te parkeren 
(maximaal 10 meter afstand);

• De parkeerplaats bij de voor- of achterdeur 
grenst gelijk aan het trottoir en niet aan een 
gras- of groenstrook, weg of fietspad;

• De aanvrager is bereid om gedurende het 
onderzoek informatie omtrent het gebruik van 
FlatPower te delen. Dit wordt in een  
bruikleen-overeenkomst vastgelegd;

• Bij voorkeur heeft de aanvrager buiten een 
stroomaansluiting (220V);

• Bij voorkeur laadt de aanvrager minimaal 1 
keer per week een elektrische auto op;

• Bij voorkeur worden meerdere (buur)
gebruikers in een straat of langs een weg 
geselecteerd.

De parkeerplaats, waar de auto oplaadt, blijft 
onderdeel van de openbare ruimte. De aanvrager 
krijgt geen exclusief recht op het gebruik van 
deze parkeerplaats. Dit betekent dat iedereen 
hier kan parkeren.

Aanmelden
Inwoners kunnen zich aanmelden via Lencon BV 
door te mailen naar het volgende e-mailadres: 
cables@flatpower.tech 

• Vermeld hierbij onder andere de onderstaande 
gegevens:

• Contactgegevens (naam, adres, 
telefoonnummer, mailadres);

• Gegevens van de (particuliere) elektrisch 
auto;

• Informatie over bezit zonnepanelen;
• Type laadpunt en/of stroomaansluiting;
• Foto(’s) van de (verwachte) laadparkeerplaats 

en omgeving.

Als u zich aanmeldt geeft u hiermee 
toestemming aan de acties ten behoeve van het 
onderzoek.

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

LEES VERDER >>

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2023-000070 - 3 januari 2023
Hyacinthstraat 28 | het verduurzamen en het 
plaatsen van een dakkapel en een erker aan de 
voorzijde van de woning

Noordwijkerhout
2023-000005 - 30 december 2022
Duindoornstraat 3 | het kappen van een boom

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 1 sub d van de 
Wabo, een omgevingsvergunning te verlenen.

http://lencon.nl
http://flatpower.tech
mailto:cables@flatpower.tech
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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

Noordwijk
2022-015499
Driehoeklaan 1-3 | het brandveilig gebruik van een 
gebouw met een woonfunctie voor zorg

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt 
ter inzage van 11 januari 2023 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 2022-015499. Voor 
een mondelinge zienswijze neemt u contact op 
met het Bouwloket van de Omgevingsdienst op 
telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-014313
Groot Hoogwaak 1 | het verbouwen van een kelder tot 
kantoorruimte en kleine bijeenkomstfunctie en het 
realiseren van een scootmobielstalling 

De Zilk
2022-010800
Regenvlietweg 12 | het plaatsen van een nieuwe 
dakopbouw

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijkerhout
2022-013148 - 5 januari 2023
Erfvoort 4 | het plaatsen van een dakopbouw

Adviescommisie omgevingskwaliteit

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld. 
De eerstvolgende welstandsvergadering voor afspraken 
zal plaatsvinden op donderdag 12 januari 2023.

>> Vervolg Ontwerpbesluiten ter inzage

mailto:infobouwen@odwh.nl

