
Leefstijlakkoord Noordwijk:  
20 projecten voor gezondere inwoners
Van fietsmaatjes in De Zilk tot vitale ouderen door buiten te bewegen, van gezondere 
kindermenu’s tot kinderyoga op de BSO, van mentaal meidenwerk tot valpreventie 
In Balans. Deze 6 en nog 14 andere projecten staan in de 1e editie van het 
Leefstijlakkoord van Noordwijk. Een gezamenlijke stimulans om gezondere keuzes te 
maken en gezonder en vitaler in het leven te staan.

20 initiatieven
De projecten zijn bedacht door organisaties uit het 
maatschappelijk veld, onderwijs, sport, cultuur, zorg en 
welzijn. Na selectie begin dit jaar zijn er 20 initiatieven 
opgenomen in het Leefstijlakkoord, waarin het 
voormalige sportakkoord en het preventieakkoord zijn 
samengevoegd. In sportaccommodatie Duinwetering 
gaf wethouder Dennis Salman donderdag 9 februari 
2023 de aftrap van het Leefstijlakkoord 2023 met 
het zetten van een handtekening. Daarna deden de 
partners hetzelfde en gaven zij korte presentaties van 
hun project. 

Doelen Leefstijlakkoord
De projecten uit het Leefstijlakkoord helpen stuk 

voor stuk mee aan de vooraf gestelde doelen waar 
we gezamenlijk voor willen gaan: bewoners meer 
laten sporten of bewegen, gezonder te laten eten, 
middelengebruik terug te dringen en meer aandacht 
geven aan de mentale gezondheid. Gemeente 
Noordwijk helpt de projecten uit het Leefstijlakkoord 
op weg met een geldbedrag.

Voor iedereen 
Het Leefstijlakkoord richt zich op alle inwoners 
van gemeente Noordwijk. Wil je weten en ervaren 
hoe je je gezonder kunt voelen? Kijk voor meer 
informatie en alle projecten op de website 
noordwijk.nl/leefstijlakkoord
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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

Vul de vragenlijst over 
afvalinzameling in
In 2023 gaat er het één en ander veranderen in 
de afvalinzameling in de gemeente Noordwijk. 
Wij horen graag wat u vindt van de manier 
waarop we nu afval inzamelen. Dus voordat er 
iets verandert.

U vindt de vragenlijst op 
Samen.Noordwijk.nl/afval of 
scan de QR-code.

Meer informatie op 
noordwijk.nl/afval

Eigenaar voertuig gezocht 

Team Handhaving is op zoek naar de eigenaar 
van onderstaand voertuig. Regelmatig treffen de 
handhavers voertuigen aan die langer dan de vast 
gestelde periode achtereen geparkeerd staan op 
de openbare weg. De handhavers zagen recentelijk 
een aanhangwagen op een parkeerplaats aan het 
Bonnikeplein in Noordwijk.

Als de eigenaar van het voertuig zich niet voor 20 
februari 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 worden 
verwijderd.

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 
bergings- en stallingskosten. Wanneer de eigenaar 
zich na deze periode nog niet heeft gemeld zal het 
betreffende object worden vernietigd.

http://noordwijk.nl/leefstijlakkoord
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://Samen.Noordwijk.nl/afval
http://noordwijk.nl/afval
mailto:?subject=
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Energietoeslag 2023 (deel 1)

Algemeen
Het Rijk stelt voor de energietoeslag 2023 extra 
geld beschikbaar voor huishoudens met een laag 
inkomen. Voor 2023 bestaat de energietoeslag uit 
twee delen. Deel 1 is een bedrag van totaal € 500,- 
en voor deel 2 is de wetgeving nog niet bekend. Dat 
wordt naar verwachting juni 2023. 

Hieronder vindt u informatie over de automatische 
uitbetaling van deel 1 en wanneer een aanvraag niet/
wel nodig is. 

Energietoeslag 2022 ontvangen?
Als u de energietoeslag 2022 hebt ontvangen of 
hiervoor een toekenning hebt gekregen, dan hoeft 
u niets te doen. U krijgt in februari 2023 van de ISD 
een brief. In die brief staat dat u de energietoeslag 
2023 deel 1 krijgt in twee termijnen van € 250,-. De 
ISD betaalt in maart en april 2023 dit bedrag dan 
automatisch aan u uit. Dit geldt niet voor inwoners 
die niet meer in de ISD gemeenten wonen. 

Energietoeslag 2022 aangevraagd en nog geen 
besluit?
U krijgt voor 1 maart 2023 een brief of u voor de 
energietoeslag 2022 in aanmerking komt.
Komt u hiervoor in aanmerking? Dan krijgt u ook 
automatisch de energietoeslag 2023 deel 1. 
Een bijstandsuitkering op 1 januari 2023?
Dan hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch in 
maart en april deel 1 van de energietoeslag 2023 en 
een brief van de ISD. 

Een bijstandsaanvulling via de SVB op 1 januari 
2023?
Bent u pensioengerechtigd en ontving u van de SVB 
op 1 januari 2023 een bijstandsaanvulling (AIO)? Dan 
hoeft u niets te doen. U krijgt automatisch in maart 
en april deel 1 van de energietoeslag 2023 en een 
brief van de ISD. 

Energietoeslag 2022 niet ontvangen/aangevraagd?
Het kan zijn dat u voor de energietoeslag 2022 niet 
in aanmerking kwam, maar mogelijk wel voor de 
energietoeslag 2023 deel 1. Hieronder vindt u de 
voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Welke huishoudens kunnen de energietoeslag 
aanvragen?
Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande 
voorwaarden kunnen de energietoeslag aanvragen.
• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk 

of Teylingen.
• Uw inkomen is maximaal 130% van het sociaal 

minimum. En dat geldt voor de maand voorafgaand 
aan uw aanvraag. (voorbeeld: u vraagt de 
energietoeslag in de maand februari 2023 aan, dan 
kijken we naar uw inkomen over de maand januari).

• U voert een zelfstandig huishouden. 
• U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen 

energietoeslag ontvangen.
• Per huishouden is één keer de energietoeslag 

mogelijk.
• U vraagt de energietoeslag aan tussen 1 februari 

2023 en 1 mei 2023.

Hoogte energietoeslag 2023 deel 1 
De energietoeslag deel 1 is totaal € 500,- per 
huishouden. De ISD betaalt het bedrag in twee 
termijnen van € 250,-

ISD Bollenstreek

Hoe hoog mag uw inkomen vanaf 1 januari 2023 
maximaal zijn?

Leefsituatie Netto inkomsten 
per maand excl. 
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar 
en pensioengerechtigde leeftijd

€ 2.109,48

Eénoudergezin tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.476,64

Alleenstaande tussen 21 jaar en 
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.476,64

Echtpaar (pensioengerechtigd) € 2.231,89

Alleenstaande ouder 
(pensioengerechtigd)

€ 1.643,38

Alleenstaande 
(pensioengerechtigd)

€ 1.643,38

Telt het vermogen mee?
Uw vermogen telt niet mee.
 
Hoe aanvragen?
De ISD heeft hiervoor een digitaal aanvraagformulier 
beschikbaar. Dit formulier staat op de website van 
de ISD (onder kopje minimabeleid-energietoeslag). 
Hiervoor hebt u een DigiD nodig. Is het voor u niet 
mogelijk om de energietoeslag digitaal aan te 
vragen? Op de website vindt u ook een papieren 
versie. 

Maatwerkbudget
Voor uitzonderlijke situaties heeft de ISD een 
maatwerkbudget beschikbaar om inwoners met een 
hoger inkomen dan 130% van het sociaal minimum 
en die door de hoge energielasten in de financiële 
problemen komen/zijn gekomen de energietoeslag 
toe te kennen. Het gaat hierbij om maatwerk. Op 
de website van de ISD Bollenstreek vindt u hierover 
meer informatie. 

Meer informatie
Voor vragen over de energietoeslag kunt u bij de 
ISD terecht. Op de website van de ISD Bollenstreek 
vindt u ook de meest gestelde vragen en de actuele 
informatie. 

De Grondstofcoach 
Alexander Schaddé van Dooren is grondstofcoach 
in de gemeente Noordwijk. De grondstofcoach is 
het aanspreekpunt voor alles rondom afval. Hoe 
beter we ons afval scheiden, hoe beter voor het 
milieu! 

Alexander gaat regelmatig de woonwijken in. 
Om u te helpen met allerlei tips over bijvoorbeeld 
afval scheiden en restafval verminderen. Hij hoort 
natuurlijk ook graag uw tips en ideeën. Komt u 
Alexander tegen, spreek hem dan gerust aan. 
De grondstofcoach controleert ook 

steekproefsgewijs of het juiste afval in de juiste 
container zit. Is dit niet het geval dan geeft hij tips. 

Heeft u vragen, tips of andere zaken over 
afvalscheiding? Stuur dan een mail naar 
Alexander via afval@noordwijk.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: 

Verzonden besluiten

Noordwijk
334527 - 2 februari 2023
Wijziging kenteken RVV ontheffing 
Wegenverkeerswet Directie Control & Strategie
395379 - 6 februari 2023
Ontheffing kampeermiddel 25 juli 2023 64e 
Strand6daagse 
397921 - 6 februari 2023
Evenementenvergunning 26 februari 2023 
Nederstrandloop 
401418 - 6 februari 2023
Ontheffing sluitingstijd Bries Bar Restaurant Beach
407457 - 7 februari 2023.
Ontheffing wegenverkeerswet 17 t/m 21 februari 
2023 Carnavalvereniging de Noortukkers 
405015 - 8 februari 2023
Vergunning kansspelautomaat Café Jos Quarles van 
Uffordstraat 

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

mailto:afval@noordwijk.nl
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2023-001754 - 6 februari 2023
Picképlein 6 | het realiseren van een parkeerkelder 
met uitrit
2023-001838 - 7 februari 2023
Duindamseslag 10 | het plaatsen van een bestaand 
strandpaviljoen voor het strandseizoen van 2023
2023-001845 - 7 februari 2023
Noordwijk M 1456 | het wijzigen van de bestemming 
van de grond
2023-001919 - 9 februari 2023
Duinwetering 23 | het kappen van een boom

Noordwijkerhout
2023-001779 - 6 februari 2023
Dorpsstraat 3A | het plaatsen van een afvalcontainer
2023-001913 - 8 februari 2023
Sporkenhout 7 | het verbouwen van een woonhuis 
(vervangen steunpilaren)

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, onder toepassing van afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, een 
omgevingsvergunning te verlenen.

Noordwijkerhout
2023-000596 - 7 februari 2023
Langevelderweg 41 | brandveilig gebruik tijdelijke 
huisvesting opvang voor kinderen met een beperking

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ad 
ligt ter inzage van 15 februari 2023 voor een periode 
van zes weken. U kunt de stukken 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 Voor een mondelinge zienswijze 
neemt u contact op met het Bouwloket van de 
Omgevingsdienst op telefoonnummer  
+31 (0)71 40 83 200.

Omgevingsdienst West-Holland

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-015478
Jacques Urlusstraat 39 | het verbouwen en 
verduurzamen van de woning
2022-015882
Albert Verweystraat 54 | het verbouwen van een 
winkel naar 2 woon-units

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2023-001388 - 3 februari 2023
Hogeweg perceel I442 Offem-Zuid | het tijdelijk 
plaatsen van een tiny house voor de duur van 2 jaar
2022-015046 - 3 februari 2023*
Bernadettelaan 47 te Noordwijk, het kappen en 
herplanten van 4 bomen
2022-013566 - 6 februari 2023
Kraaierslaan 42 | realisatie van een uitweg en een 
laad- en losplaats
2022-015048 - 8 februari 2023
Lijnbaanweg 35 | het wijzigen van de bestemming 
van gemengd naar wonen

Noordwijkerhout
2023-001335 - 3 februari 2023
Caesar 18 | het realiseren van twee parkeerplaatsen 
op eigen terrein
2022-015451 - 7 februari 2023
Duinschooten 12-097 | het plaatsen van een dakkapel 
op het achterdakvlak van een recreatiewoning
2023-001005 - 7 februari 2023
Delfweg 34D-F | het verrichten van 
graafwerkzaamheden en het slaan van heipalen
2022-015858 - 8 februari 2023*
Spanjaarskrocht 14 - Woonwijk Zeeburg | het kappen 
van de (93 vergunningplichtige) bomen en het 
planten van nieuwe bomen in woonwijk Zeeburg

*voor deze besluiten geldt een uitgestelde 
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

Adviescommissie omgevingskwaliteit 
(welstand en erfgoed)

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld. 
De eerstvolgende welstandsvergadering voor afspraken 
zal plaatsvinden op donderdag 23 februari 2023.

408183 - 8 februari 2023
Melding collecte 20-25 maart ReumaNederland 
408546 - 8 februari 2023
Objectvergunning 14 en 15 maart Holbeekstraat 
403035 - 10 februari 2023
Evenementenvergunning Boerenmarkt 29 april 
Veldzicht Herenweg 
383796 - 10 februari 2023
Wijziging leidinggevenden Dirck III Raadhuisstraat 

Noordwijkerhout
397623 - 6 februari 2023
Ontheffing art. 35 Alcoholwet 17 t/m 21 februari 
2023 Bar Madero 
357925 - 7 februari 2023
Ontheffing art. 35 Alcoholwet carnaval Ambachtsweg 

De Zilk
403101 - 6 februari 2023
Evenementenvergunning 23 april 2023 Rommelmarkt 
Jeugdwerk 
377164 - 7 februari 2023.
Evenementenvergunning 19 februari 2023 Optocht 
‘De Duinknijnen’ 

Overzicht collectes

In week 7 is er nog geen collecte gepland.
In week 8 is er nog geen collecte gepland.

>> Vervolg Verzonden besluiten

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2023-001653 - 2 februari 2023
Offemweg | het realiseren van de 3 appartementen in 
de stadstuin
2023-001667 - 2 februari 2023
Palaceplein | het plaatsen van een pin-kiosk type B
2023-001696 - 3 februari 2023
Duinweg 14 | het realiseren van een woonfunctie voor 
een bestaande appartementengebouw
2023-001712 - 5 februari 2023
Dobbelmannduin 44 | het plaatsen van een 
erfafscheiding

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

mailto:infobouwen@odwh.nl

