
Energiebesparingstips 
voor iedereen
Om geld over te houden op je energierekening hoef je niet direct producten te kopen. 
Je bespaart al energie en geld met handige tips die je meteen en overal kunt uitvoeren. 
Bekijk ze snel en doe er je voordeel mee! 

Tips
Lees de energiebesparingstips verderop in de 
krant of kijk op de website voor nog meer advies: 
noordwijk.nl/energiebesparingstips 

Maak een bespaarafspraak met advies op maat
Wil je een energieadvies op maat, laat een 
energiecoach je helpen. Kijk voor meer informatie op 
noordwijk.nl/energiecoaches of maak meteen een 
bespaarafspraak via bespaarafspraak.nl/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

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

Volg gemeente Noordwijk via
 @noordwijkzh

 facebook.com/gemeentenoordwijk

 instagram.com/gemeentenoordwijk

Verzonden besluiten

Noordwijk
336804 - 12 januari 2023
Standplaatsvergunning Vishandel ’t Centrum 
Koningin Wilhelmina Boulevard
323670 - 12 januari 2023
Standplaatsvergunning Vishandel Duijndam Koningin 
Wilhelmina Boulevard

Noordwijkerhout
383400 - 11 januari 2023
Ontheffing wegenverkeerswet parkeerschijfzone 
Zeestraat
383895 - 11 januari 2023
Ontheffing wegenverkeerswet parkeerschijfzone 
Zeestraat
231904 - 12 januari 2023
Wijziging leidinggevenden alcoholvergunning Vomar 
Voordeelmarkt
388680 - 12 januari 2023
Loterijvergunning 1 april 2023 VVSB
363072 - 12 januari 2023
Evenementenvergunning 27 april 2023 Koningsmarkt

Overzicht collectes

In week 3 en 4 zijn er geen collectes gepland, dit 
geldt zowel voor de landelijke als de plaatselijke 
collectes.

Omgevingsdienst West-Holland

Ontwerpbestemmingsplan ‘Offem Zuid 
tweede fase deel C’ en bijbehorend 
ontwerpbesluit hogere waarden Wet 
geluidhinder ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Offem Zuid, 
tweede fase deel C’ met plancode NL.IMRO.0575.
UPOffemZuid2C-ON01 en het ontwerpbesluit tot 
vaststelling van hogere waarden liggen vanaf 
woensdag 18 januari 2023 tot en met dinsdag 28 
februari 2023 ter inzage.

Korte samenvatting van het plan
De gemeenteraad heeft op 8 oktober 2019 een motie 
en een amendement aangenomen om te komen tot 
een alternatieve invulling van de tweede fase van de 
nieuwbouwwijk Offem Zuid, waarbij rekening wordt 

http://noordwijk.nl/energiebesparingstips
http://noordwijk.nl/energiecoaches
http://bespaarafspraak.nl/noordwijk
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
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Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 24 januari 2023
Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20:00 uur - 23:00 uur*
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling Besluitenlijsten van 20 december 2022
4. Vaststelling lijst ingekomen stukken
5. Installatie en benoemingen
6. Hamerstukken
6a. Raadsvoorstel Verordening vergoeding commissie integriteit en commissie bezwaar- en klaagschriften
6b. Raadsvoorstel Voortzetting ondersteuning sociaal en mentaal welbevinden 
6c. Raadsvoorstel Aankoop Huizen VAB Terrein
7. Bespreekstukken
7a. Raadsvoorstel Onderwijshuisvesting, gebouw De Noordwijkse School, 2e voorbereidingskrediet
8. Actuele moties
9. Sluiting

* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Nieuws van de Raad

Meer informatie
De agenda wordt definitief vastgesteld ter 
vergadering. De actuele agenda en stukken zijn te 
raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad 

Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis in Noordwijk en de 
bibliotheken in Noordwijk en Noordwijkerhout.

Raadsvergadering rechtstreeks volgen
Via de website van de gemeente Noordwijk 
wordt de raadsavond rechtstreeks uitgezonden: 
noordwijk.nl

Raadsvergadering bijwonen
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente 
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) 
van de vergadering voor inwoners een busje laten 
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het 
gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout 
en De Duinpan in De Zilk. Uw aanmelding 
ontvangen we graag voor maandag 23 januari 2023 
12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via 

 @raadnoordwijk

2023-000283 - 9 januari 2023
Vincentlaan 4 (kavel 37) | het kappen van een boom
2023-000369 - 10 januari 2023
Beethovenweg 28 | het nieuwbouwen van een villa

Noordwijkerhout
2023-000484 - 11 januari 2023
Herenweg 26 (C 1097) | het aanleggen van 6 
paddelbanen

De Zilk
2023-000368 - 10 januari 2023
Zilkerbinnenweg 79 | het kappen van 1 berk en 1 
kastanjeboom

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.

Noordwijk
2022-014310
Heilige Geestweg 20 | het plaatsen van kunstwerken 
in de openbare ruimte en op privaat terrein
2022-014128
Tamarijnslaantje 8 | het plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak van de woning
2022-014747
Anemoonstraat 32 | het plaatsen van een dakkapel 
op het voor- en achterdakvlak
2022-014995
van Galenstraat 17 | het verbouwen van een 
woonhuis aan de achterzijde
2022-014667
Van de Mortelstraat 228 | het omzetten van 1 woning 
tot 3 woonappartementen
2022-014524
Achterweg (perceel I 442 en 601 Offem-Zuid) | het 
kappen van 72 bomen
2022-014759
Dompad | het kappen van een boom

Noordwijkerhout
2022-014490
Maandagsewetering 181 | het plaatsen van een erker 
aan de voorgevel en aanpassen van een raamkozijn 
aan de zijgevel
2022-014290
Herenweg | het kappen van 2 bomen

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-013700 - 9 januari 2023
Piet Heinstraat 39 | het uitbreiden van de woning
2022-009760 - Langevelderweg 27 te Noordwijk, 
het vervangen van het hekwerk en de muur aan de 
voorzijde van de begraafplaats op het BAVO-terrein, 
10-01-2023
2022-014450 - 10 januari 2023*
Duinwetering 102 | het kappen van twee bomen
2022-014909 - 5 januari 2023*
Tolhoren 10 | het kappen van een vleugelnootboom 
en de herplanting van een boom
2022-015043 - 11 januari 2023*
Leeuwenhorstlaan 16 | het kappen en herplanten van 
2 bomen

gehouden met een behoorlijk hoger aantal woningen.
Eigenaar en ontwikkelaar Campri Vastgoed heeft 
in reactie daarop een nieuw verkavelingsplan 
gemaakt waarin meer woningen zijn toegevoegd. 
Voor het plangebied tweede fase deel C van Offem 
Zuid betekent dit dat een nieuw bestemmingsplan 
noodzakelijk is.

Door het toevoegen van een 4e bouwlaag met 
kap op de appartementengebouwen in dit 
plangebied passen deze appartementengebouwen 
niet langer binnen de uitwerkingsregels van het 
bestemmingsplan Offem Zuid uit 2013. Hierin is 
opgenomen dat voor het bouwen van gestapelde 
woningen een maximale bouwhoogte van 13 
meter geldt. De beoogde ontwikkeling met de 
appartementengebouwen voldoet hier qua 
bouwhoogte niet aan. Daarom is voor de tweede fase 
deel C van Offem Zuid een nieuw bestemmingsplan 
noodzakelijk.

Hogere waarden
De Omgevingsdienst West Holland heeft een 
ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 
genomen namens de gemeente Noordwijk in verband 
met het wegverkeerslawaai van de N206. Hiermee is 
een hogere geluidsbelasting op de gevels van (een 
deel van) de nieuw te realiseren woningen toegestaan.

Ter inzage
De stukken zijn in te zien via de landelijke website 
ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: 
NL.IMRO.0575.UPOffemZuid2C-ON01. Inzage op het 
gemeentehuis aan de Voorstraat 42 te Noordwijk is 
ook mogelijk, maar alleen op afspraak. Inzien kan 
alleen van 9.00-12.00 uur en tussen 14.00-16.00 
uur. Voor het maken van een inzage-afspraak kunt 

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2023-000221 - 5 januari 2023
Offemweg 4B | het plaatsen van zonnepanelen op het 
dak

>>  Ontwerpbestemmingsplan ‘Offem Zuid 
tweede fase deel C’

u bellen met +31 (0)71 36 60 000. U wordt echter 
vriendelijk verzocht het plan digitaal te bekijken en 
alleen een afspraak te maken als dit niet anders kan.

Zienswijzen
Iedereen kan in de genoemde termijn een 
zienswijze indienen. Een zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan moet worden gericht 
aan: de gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 
298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van 
‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan Offem Zuid, 
tweede fase deel C’. Voor een eventuele mondelinge 
(telefonische) zienswijze kunt u contact opnemen 
met het team Ruimtelijke Ontwikkeling,  
+31 (0)71 36 60 000.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit hogere 
waarden Wet geluidhinder moet worden gericht aan: 
het college van burgemeester en wethouders van 
Noordwijk, per adres Omgevingsdienst West-Holland, 
Postbus 159, 2300 AD Leiden. Voor een eventuele 
mondelinge (telefonische) zienswijze kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst West Holland, 
+31 (0)71 40 83 100.

De officiële publicatie is na te lezen op 
officielebekendmakingen.nl

http://noordwijk.nl/gemeenteraad
http://noordwijk.nl
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk
http://ruimtelijkeplannen.nl
http://officielebekendmakingen.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

2022-008784 - 11 januari 2023
van Berckelweg 51 | het maken van tijdelijke 
parkeerplaatsen met oplaadpunten middels een 
overkapping met zonnepanelen gedurende een 
periode van 10 jaar

Noordwijkerhout
2022-014548 - 10 januari 2023
Legioen 3 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak van de woning
2022-009576 - 10 januari 2023**
Delfweg 34B | het uitbreiden van het bestaande 

bedrijfspand met 3 nieuwe bedrijfsunits
2022-014807 - 11 maart 2023
Duinschooten 12-032 | het realiseren van een berging

De Zilk
2022-013361 - 10 januari 2023*
Haasveld | het kappen van 56 bomen met 
herplantplicht
2022-015601 - 11 januari 2023
Beukenlaan 28 | het plaatsen van een erker

*voor deze besluiten geldt een uitgestelde 

inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode
** voor dit besluit geldt een uitgestelde inwerkingtreding 
tot nadat de bodemsanering is afgehandeld

Adviescommissie Omgevingskwaliteit 
(welstand en erfgoed)

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 26 
januari 2023.


