
Beleef meer tijdens de eerste Biënnale 
Noordwijk dankzij de audiotour
De Biënnale Noordwijk start nu snel. Vanaf dinsdag 21 maart 2023 krijgt gemeente 

Noordwijk een expositie met 14 kunstwerken in de buitenlucht. Heel lang kunnen 

bezoekers en inwoners genieten van deze nieuwe beeldende kunst in onze openbare 

ruimte. 

Onze omgeving
De Biënnale Noordwijk is vrij toegankelijk en volgt een 
duidelijke route langs onze dorpskernen, kerktuinen, 
landgoederen en ons strand. Waar je ook woont 
in onze mooie gemeente, je komt er vast wel een 
tegen. De gemeente nodigt je uit om de expositie te 
bezoeken. Dichtbij huis. Mooie vernieuwende kunst. 
Die bovendien over ons gaat.

Geestrijke gronden
De expositie heeft namelijk als thema ‘Transities 
- Kunst op geestrijke gronden’. Deze eerste editie 
is geïnspireerd op het thema van het landschap 
dat de komende jaren sterk zal veranderen en de 
veerkracht van mens en natuur. De eerste, want het 
is de bedoeling dat er om de 2 jaar een biënnale 
georganiseerd wordt.
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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

Gratis en voor iedereen 
Voor de Biënnale Noordwijk is een audiotour 
ontwikkeld. Deze audiotour is gratis en voor iedereen 
beschikbaar. In de audiotour vind je een plattegrond 
van de route, foto’s en audiofragmenten over alle 
kunstwerken. De audiotour is beschikbaar in het 
Nederlands, Engels en Duits. 

Ook voor jou georganiseerd
De biënnale is ook voor jou georganiseerd. Ook jij kunt 
de tour op eigen gelegenheid vanaf dinsdag 21 maart 
2023 12.00 uur fietsen of rijden. Pak de audiotour 
er dan bij. Je beleeft echt meer. Je hebt alle tijd. De 
expositie duurt tot en met 21 augustus 2023. Je 
vindt de Biënnale Noordwijk Audiotour op de website 
izi.travel.nl Er komt ook een app. 

Eigenaar vaartuigen gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaren 
van onderstaande vaartuigen. Regelmatig treffen 
de handhavers vaartuigen aan die al langere tijd 
in openbaar water liggen. De eigenaren van deze 
vaartuigen kunnen vaak niet achterhaald worden. De 
handhavers zagen recentelijk onderstaande vaartuigen 
in de sloot aan de Varkensboslaan/N206 in Noordwijk.

Indien de eigenaren van deze vaartuigen zich niet voor 24 
maart 2023 melden 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 vaartuig 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 
bergings- en stallingskosten. Wanneer de eigenaar 
zich tijdens deze periode nog niet heeft gemeld, zal 
het betreffende object worden vernietigd. 

http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://izi.travel.nl
mailto:handhaving@noordwijk.nl
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Uitkomst vragenlijst ‘Prettig  
blijven wonen en leven in De Zilk’
Hoe denken inwoners van 65 jaar en ouder in De Zilk over wonen en leven in hun dorp? Nu en in de komende 10 jaar?  

Wat zijn hun vervoersbehoeften? Hoe denken ze over verhuizen? En wat verwachten ze van De Duinpan?

Resultaten vragenlijst bekend
De onderzoekende partijen, gemeente Noordwijk in samenwerking met KBO 
De Zilk, Woningstichting Padua, Welzijn Noordwijk en Stichting Wassenaar 
(De Duinpan) besloten het de Zilkers van 65 jaar en ouder zelf te vragen. In 
november 2022 is een vragenlijst gestuurd naar alle 542 65+ inwoners in De 
Zilk. Maar liefst 318 Zilkers (59%) stuurden de ingevulde vragenlijst terug. 
Van de respondenten zat 52% in de leeftijdscategorie 65-74 jaar, 38% tussen 
de 75-84 jaar en 10% is 85+. Op een dinsdagmiddag in februari 2023 volgde 
een open bijeenkomst in De Duinpan. De betrokken organisaties deelden de 
resultaten en duidden samen met zo’n 40 betrokken inwoners de uitkomsten 
en acties.

65+’ers in De Zilk willen niet verhuizen
Uit het onderzoek ‘Seniorvriendelijk wonen en leven in De Zilk’, blijkt dat 60% 
niet wil verhuizen. Wie wel wil verhuizen ziet een woning zonder trappen als 
de belangrijkste eis (26%).

Zelfredzaam en behulpzaam
Hulp bij het schoonhouden van de woning (22%) en verzorging van de 
tuin (14%) zijn de grootste hulpvragen. De 65+’ers in De Zilk zijn veelal 
zelfredzaam (64%) en bereid elkaar te helpen. Zo geeft 8% aan vrijwillig te 
willen rijden als Automaatje en 9% als Fietsmaatje.

De Duinpan
Het bezoek van de Duinpan is goed te noemen. 28% van de respondenten 
komt daar wekelijks en bijna 15% elke maand. Ook bezoekt 32% de Duinpan 
een paar keer per jaar. Het aanbod aan activiteiten wordt door 75% als 
voldoende ervaren. 15% van de bezoekers heeft suggesties voor uitbreiding 
van dit aanbod aangegeven. Als de Duinpan meer een buurthuis functie krijgt, 
dan zou 40% vaker langs komen.

Openbare ruimte
De vragen over de openbare ruimte gingen over de toegankelijkheid, 
beweegtoestellen, bankjes en de brievenbus. Bewegen met beweegtoestellen 
in de buitenlucht ziet 20% zitten, 29% geeft suggesties voor het plaatsen van 
meer bankjes. Een ruime meerderheid (67%) vindt de plek van de huidige 
brievenbusplek geschikt. Ook zijn er meer praktische zaken doorgegeven, 
zoals plekken met losliggende stoeptegels. 

Meedenken
Bij 42% is er behoefte om mee te denken bij maatschappelijke vraagstukken. 
Met name eenzaamheid en de activiteiten in de Duinpan zijn hierbij relevante 
onderwerpen.

Acties 
De betrokken partijen pakken de volgende acties op:

Actie Organisatie

1 Goed communiceren over nieuwe 
woningen.

Woningstichting Sint 
Antonius van Padua

2 We gaan huurders betrekken bij het 
verbeteren van het leefklimaat in de buurt.

Woningstichting Sint 
Antonius van Padua

3 Welzijnsspreekuur en informatiefolders 
naar de Duinpan.

Welzijn Noordwijk

4 Campagne voor chauffeurs en meerijders 
voor Automaatje.

Welzijn Noordwijk

5 Er komen mogelijkheden om mee te 
denken over het activiteitenaanbod, 
de inrichting en de exploitatie van de 
Duinpan.

Stichting Wassenaar en 
de gemeente Noordwijk

6 Aanbod voor hulp bij het opzetten van 
wijkprojecten.

Welzijn Noordwijk

7 We gaan per dorpskern aan de slag met 
de bestrijding van eenzaamheid.

Gemeente Noordwijk

8 Op het platform samen.noordwijk.nl 
kan worden meegedacht over diverse 
onderwerpen.

Gemeente Noordwijk

9 De opgegeven knelpunten in de openbare 
ruimte worden opgepakt. Verdere 
meldingen zijn altijd welkom via de 
Fixi-app of de website. Ga naar Melding 
openbare ruimte indienen.

Gemeente Noordwijk

10 Op basis van de suggesties bekijken 
we de plaatsing van extra bankjes 
ter bevordering van ontmoeting in 
de buitenruimte. Hierin nemen we de 
plaatsing van beweegtoestellen mee.

Gemeente Noordwijk

Het rapport met de resultaten van de vragenlijst is op te vragen via 
gemeente@noordwijk.nl.

http://Samen.noordwijk.nl
mailto:gemeente@noordwijk.nl
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Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad 14, 15 en 16 maart 2023 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42

Agenda Commissie BME dinsdag 14 maart VERVALLEN

Agenda Commissie Welzijn woensdag 15 maart 2023 20.00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling van de besluitenlijst van 8 februari 2023
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Presentatie Voortgang Preventieprogramma (beeldvormend)
7. Presentatie Jeugdhulp en Service Organisatie (beeldvormend)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 16 maart 2023 20.00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling van de besluitenlijst d.d. 7 en 9 februari 2023
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Beheerplan Groen 2023-2027 (Meningsvormend) 
7. Raadsvoorstel Paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen (Meningsvormend)
8. Presentatie Plan van Aanpak totstandkoming Omgevingsvisie 2.0 (Beeldvormend)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Nieuws van de Raad

Meer informatie
De vergadering wordt live uitgezonden 
via de website van de gemeente 
noordwijk.nl. De vergadering is te volgen 
via noordwijk.nl/gemeenteraad of 
channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.

De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, 
meningsvorming en besluitvorming. De commissie 
bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of 
meningsvormende fase. Besluitvorming vindt 
plaats in de gemeenteraadsvergadering.
Bij beeldvorming halen de leden informatie op 
en vormen zich een beeld van een onderwerp, 
bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het 
verzamelen van informatie en het vormen van een 
beeld staan centraal.
Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, 
dan bereiden de leden de besluitvorming in de 

raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. 
De fracties gaan met elkaar in debat en het 
college beantwoordt politieke vragen en legt 
verantwoording af over het voorstel dat voorligt.
De stukken zijn digitaal te raadplegen 
via het Raadsinformatiesysteem 
(noordwijk.nl/gemeenteraad). 

Eenieder heeft het recht tijdens de 
commissievergadering in te spreken. Indien u 
van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u 
verzocht zich de dag zelf voor 12.00 uur aan te 
melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen 
kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 
429, of via griffie@noordwijk.nl.

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad? 
Volg ons op Twitter via  @raadnoordwijk

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

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2023-003126 - 3 maart 2023
Golfbaan 28 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak
2023-003145 - 5 maart 2023
Prins Bernhardstraat 52 | het aanpassen van een in- 
en uitrit en parkeren in het voorerfgebied
2023-003146 - 3 maart 2023
Pauluslaan 39 (kavel 813) | het kappen van 3 bomen
2023-003173 - 6 maart 2023
Achterweg 14 | het tijdelijk plaatsen van venlo-
kassen
2023-003178 - 6 maart 2023
Bloemendaalstraat 26 | het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde
2023-003219 - 6 maart 2023
Huis ter Duinstraat 20 | het renoveren van de gevels 
en verduurzamen van de woning
2023-003226 - 6 maart 2023
Binnenweg 50 | het isoleren van de buitengevel en 
het verbouwen en uitbreiden van de woning met een 
dakopbouw
2023-003260 - 7 maart 2023
Zeereep 106 | het opbouwen van het 
watersportcentrum in het stormseizoen
2023-003270 - 7 maart 2023
Ludolph Berkemeierstraat 24 | het verhogen van een 
dak om extra woonlaag te creëren
2023-003297 - 7 maart 2023
Duindamseslag | het plaatsen van een kunstwerk 
op het strand van Noordwijk (afrit 24 te 
Noordwijkerhout)

Noordwijkerhout
2023-003114 - 3 maart 2023
Sint Pieterstraat 3 | het realiseren van een 
tuinoverkapping en carport
2023-003246 - 7 maart 2023
Schulpweg 119 | het bouwen van een woning
2023-003287 - 8 maart 2023
Westeinde 4 (D 2777) | het bouwen van een nieuwe 
woning en een uitrit aanleggen

De Zilk
2023-003084 - 2 maart 2023
Zilkerduinweg 60 | het wijzigen van het 
bestemmingsplan voor het exploiteren van een 
kinderdagverblijf
2023-003298 - 8 maart 2023
Zilkerduinweg 22A | het slopen van de kassen

Verlengingsbesluiten

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

Verzonden besluiten

Noordwijk
428644 - 9 maart 2023
Objectvergunning mobiele hijskraan 16 maart 2023 
Emmaweg 

426271 - 9 maart 2023
Objectvergunning autolaadkraan 20 maart 2023 
Obliehoren 
429237 - 9 maart 2023
Objectvergunning autolaadkraan 13 en 14 april 2023 
Golfbaan 
410955 - 9 maart 2023
RVV ontheffing Vuurtorenplein 
434684 - 9 maart 2023
Ontheffing strandgebruik 2023 Goesting Events 
412671 - 10 maart 2023
Ontheffing sluitingstijd incidenteel diverse data 2023 
Bries Bar Restaurant Beach 

Noordwijkerhout
431514 - 9 maart 2023
Ontheffing art. 35 Alcoholwet diverse data 
Toneelvereniging ODI 
391188 - 9 maart 2023
Evenementenvergunning Magic Circus 31 maart t/m 
5 april 2023 De Brink 
438218 - 10 maart 2023
Ontheffing art. 35 Alcoholwet 18 maart 2023 Schelftweg 

Overzicht collectes

In week 11 is er een collecte gepland van Amnesty 
International
In week 12 is er een collecte gepland van 
ReumaNederland

http://www.noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
http://noordwijk.nl/gemeenteraad
mailto:griffie@noordwijk.nl
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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
2022-014301
Nieuwe Zeeweg (nabij/achter) 165 | het graven en 
dempen van watergangen ten behoeve van de aanleg 
van een landschapspark 

VERZONDEN BESLUITEN

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2023-000648 - 2 maart 2023*
Dahliastraat 62 | het kappen van een boom
2023-000953 - 2 maart 2023*
Keplerlaan 3 | het kappen van 2 bomen
2023-002612 - 3 maart 2023
Ter hoogte van Clusiusweg 2 te Noordwijk, het 
opslaan van roerende zaken voor renovatie 
standleidingen
2022-012494 - 7 maart 2023
Duinschooten 12-104 | het uitbreiden van de 
recreatiewoning
2023-002042 - 7 maart 2023
De Scheysloot 81 - het verlengen van de termijn voor 
het reeds bestaande tijdelijke bouwwerk
2023-001919 - 8 maart 2023*

Duinwetering 23 te Noordwijk, het kappen van een 
boom

Noordwijkerhout
2022-014501 - 2 maart 2023
Smederij 6 | het aanpassen van de voorgevel met een 
nieuw kozijn en het legaliseren van het bestaande 
gebruik
2023-002286 - 7 maart 2023
Langevelderweg 14 | het vervangen van het kozijn in 
de voorgevel van de woning
RECTIFICATIE 2022-003634 3 maart 2023**
Liduinalaan 7 | het kappen van 2 bomen

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

**besluit na bezwaar en indienen onderbouwing 
noodzaak kap alsnog verleend, voor dit besluit geldt 
een uitgestelde inwerkingtreding tot na afloop van de 
bezwaarperiode

Adviescommisie omgevingskwaliteit 
(welstand en erfgoed)

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

>> Verlengingsbesluiten


