
Belastingen Bollenstreek bereikbaar 
voor vragen over WOZ-waarde 
Binnenkort valt ie weer op de mat. Het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen. 

Het OZB-bedrag (onroerendezaakbelasting) is gebaseerd op de WOZ-waarde  

(wet waardering onroerende zaken) van uw woning of bedrijfspand. Roept dit vragen 

bij u op? Neem dan contact op met Belastingen Bollenstreek. 

Check de WOZ-waarde
Ruim drie weken zitten ervaren taxateurs klaar aan de 
telefoon om met u de check te doen of de WOZ-waarde 
juist is. Dit gebeurt onder andere aan de hand van 
verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. 

Overspannen markt
Bij het vaststellen van de WOZ-waarde gaat 
Belastingen Bollenstreek zorgvuldig te werk. Zij 
baseren de waarde op verkoopcijfers van vergelijkbare 

woningen in de buurt. Rond de peildatum van 1 januari 
2022 was er sprake van een overspannen markt. 
In die periode zijn de WOZ-waarden in de regio met 
gemiddeld 14% gestegen. Uitschieters naar boven en 
naar beneden zijn dus mogelijk. 

Taxateur aan de telefoon
Bent u het oneens met de vastgestelde WOZ-waarde? 
Belastingen Bollenstreek richt speciaal voor vragen 
over de WOZ-waarde een telefonisch spreekuur in. 
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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

Drie weken lang zitten ervaren taxateurs klaar om u te 
woord te staan. Als blijkt dat er een fout is gemaakt, 
dan herstellen zij deze. Dat bespaart u veel tijd en 
het is goedkoop! Als u er per telefoon niet uitkomt, 
kunt u alsnog een bezwaar indienen bij Belastingen 
Bollenstreek. U kunt bellen naar +31 (0)71 36 60 255. 
Het telefonisch spreekuur is van 23 februari tot en met 
17 maart 2023, maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.00 uur. Is het druk? Dan wordt u snel teruggebeld.

Taxatieverslag
U kunt ook eerst het taxatieverslag van uw 
woning bekijken. In dit verslag staan 3 verkochte 
woningen waarmee uw woning is vergeleken en 
waarop de waarde is gebaseerd. Op de website 
belastingenbollenstreek.nl vindt u meer informatie 
over hoe u deze kunt opvragen.

Zelf bezwaar maken
Een bezwaar indienen kunt u ook gemakkelijk zelf, 
online. Vul dan het formulier in op de website. Dit is 
gratis en kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Door 
het scannen van de volgende QR-code komt u op de 
website en kunt u direct aan de slag. ‘Gratis’ bezwaar 
maken tegen de WOZ-waarde via een no cure no pay 
bureau is steeds meer in trek. Gratis is het echter 
niet. Belastingen Bollenstreek maakt veel kosten als 
deze bureaus voor u bezwaar maken. 
Uiteindelijk betalen we daar allemaal 
aan mee. Als u van plan bent bezwaar 
te maken via zo’n bureau, kijkt u 
dan eerst eens op de website van 
Belastingen Bollenstreek.

Hulp bij belastingaangifte

Bibliotheek Bollenstreek organiseert spreekuren 
speciaal voor hulp en vragen bij het invullen van 
belastingaangiftes. De hulp bij belastingaangifte is 
voor inwoners van de gemeente Noordwijk met een 
jaarinkomen van maximaal € 35.000,- (alleenstaanden) 
of € 50.000,- (voor gehuwden en samenwonenden). 

U kunt zonder afspraak langskomen. Stap 1 is het 
aanvragen van een machtigingscode. Daarvoor is een 
Burgerservicenummer (BSN-nummer) nodig. Stap 2  
is het inplannen van een vervolgafspraak om de 
belastingaangifte in te vullen, na ontvangst van een 
machtigingscode.

De spreekuren zijn op de volgende dagen:

Bibliotheek Noordwijk
• Donderdag 9 maart | 14.00 - 16.00 uur
• Donderdag 16 maart | 14.00 - 16.00 uur
• Donderdag 23 maart | 14.00 - 16.00 uur
• Donderdag 30 maart | 14.00 - 16.00 uur

Bibliotheek Noordwijkerhout 
• Donderdag 9 maart | 14.00 - 16.00 uur
• Vrijdag 31 maart | 14.00 - 16.00 uur

Veilig aangifte doen
Vervolgens kan op afspraak in alle vestigingen 
van de Bibliotheek Bollenstreek gratis online de 
belastingaangifte ingevuld en geprint worden 
met een veilige computer en veilig internet. Meer 
informatie en contactgegevens zijn te vinden op 
bibliotheekbollenstreek.nl/belastingaangifte.

http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://belastingenbollenstreek.nl
http://bibliotheekbollenstreek.nl/belastingaangifte
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Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk 
op 23 februari 2023

Op donderdag 23 februari 2023 om 10.45 uur 
vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk in de 
raadzaal van het gemeentehuis in Noordwijkerhout.

De openbare behandelpunten zijn als volgt:
• Ondergeschikte wijziging op eerder verleende 

vergunning verbouwen Pesthuis naar drie woningen, 
Bavo terrein - 10.45 uur tot 11.05 uur

• Het wijzigen van een monumentale bedrijfswoning 
naar twee woningen locatie Zilkerbinnenweg 30 te De 
Zilk - 11.05 uur tot 11.25 uur

Ter inzage
Digitaal zijn de agenda en de adviezenlijst te 
raadplegen onder het nieuws op noordwijk.nl
De concept agenda en adviezenlijst liggen ook (op 
afspraak) ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk 
(Voorstraat 42).

Bijwonen
U bent welkom de vergadering bij te wonen.

Controles op strijdig gebruik van 
bollengrond hervat 

De gemeente Noordwijk hervat de controles op het 
gebruik van gronden die bestemd zijn voor bollenteelt 
maar anders worden gebruikt. Grondeigenaren 
ontvangen persoonlijk bericht over de hervatting van 
de controles. 

Behoud bollengrond 
Het telen van bollen op de hiervoor aangewezen 
gronden in het buitengebied is belangrijk voor het 
behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten van de streek. Daarom controleert de 
gemeente de stukken grond die bestemd zijn voor 
de bollenteelt. Worden de gronden voor bollenteelt 
gebruikt of voor iets anders?

Oneigenlijk gebruik
De eerste controlerondes gingen 2 jaar geleden 
van start. Uit een tussenstand in 2021 bleek dat er 
stukken land oneigenlijk worden gebruikt. Dus niet 
voor bollenteelt maar voor iets anders. Dit is strijdig 
met het bestemmingsplan. De eigenaren werden 
hierop gewezen. Dit raakte eigenaren, particulieren 
of bedrijven direct en emoties laaiden op. Daarop 
besloot de gemeente de controles en de handhaving 
tijdelijk uit te stellen. 

Zorgvuldige voorbereiding
Vervolgens is er een plan van aanpak gemaakt om 
de controlebezoeken en het handhavingstraject 
zorgvuldig voor te bereiden. Dit geldt ook voor de 
manier waarop de gemeente inwoners wil benaderen: 
met de menselijke maat. 

Telefonisch spreekuur eigenaren
Met ingang van februari 2023 hervatten 
de toezichthouders de controlebezoeken. 
Grondeigenaren ontvangen hierover persoonlijk 
bericht van de gemeente. Zij kunnen voor eventuele 
vragen gebruikmaken van een telefonisch spreekuur. 
Informatie hierover staat in de brief die de 
grondeigenaren ontvangen.

Energietoeslag 2023 

Net als in 2022 kunnen in 2023 huishoudens met 
een laag inkomen in aanmerking komen voor de 
energietoeslag. In 2023 bestaat de energietoeslag uit 
2 delen. 

Deel 1
Deel 1 bestaat uit totaal € 500,-. Inwoners die 
van de ISD Bollenstreek (ISD) de energietoeslag 
2022 hebben ontvangen hoeven geen actie te 
ondernemen. Inwoners die de energietoeslag 
2022 niet hebben ontvangen en voldoen aan de 
voorwaarden kunnen de energietoeslag 2023 deel 1 
vanaf nu aanvragen bij de ISD. Aanvragen kan tot 1 
mei 2023. 

Energietoeslag 2022 niet ontvangen/aangevraagd 
Huishoudens die de energietoeslag 2022 niet 
hebben ontvangen en voldoen aan de voorwaarden 
voor de energietoeslag 2023 deel 1 kunnen vanaf 
nu de aanvraag voor de energietoeslag 2023 deel 1 
indienen. Voor deel 1 geldt de inkomensgrens van 
130% van het sociaal minimum. Aanvragen kan tot 1 
mei 2023. 

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. Meer 
informatie Op de website van de ISD Bollenstreek 
isdbollenstreek.nl (onder Bijzondere bijstand/
energietoeslag) staat meer informatie inclusief de 
bijstandsnormen en het aanvraagformulier.

ISD Bollenstreek

Volg gemeente 
Noordwijk via

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

Verzonden besluiten

Noordwijk
408744 - 13 februari 2023
Melding collecte Nierstichting 17 t/m 23 september 
302751 - 13 februari 2023
Terrasvergunning Café Jos Quarles van Uffordstraat 
326080 - 13 februari 2023.
Alcoholvergunning Quartier Nord De Grent 
404408 - 14 februari 2023
Objectvergunning platte laadkabel Schiestraat 
404412 - 14 februari 2023.
Objectvergunning platte laadkabel De Ruyterstraat 
404417 - 14 februari 2023.
Objectvergunning platte laadkabel Losplaatskade 
404420 - 14 februari 2023
Objectvergunning platte laadkabel Vinkenlaan 
404422 - 14 februari 2023.
Objectvergunning platte laadkabel Akkerwinde 
404424 - 14 februari 2023
Objectvergunning platte laadkabel Jacques 
Urlusstraat 
404454 - 14 februari 2023
Objectvergunning platte laadkabel Ludolph 
Berkemeierstraat 
404402 - 14 februari 2023
Objectvergunning platte laadkabel Kerkeland 
404405 - 14 februari 2023
Objectvergunning platte laadkabel Schiestraat 
410196 - 14 februari 2023
Collectevergunning 14 t/m 20 mei Stichting 
Dierenopvangcentrum Noordwijk 

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

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

http://noordwijk.nl
http://isdbollenstreek.nl
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Omgevingsdienst West-Holland

406797 - 16 februari 2023
Objectvergunning 25 februari en 11 maart 2023 
Stichting Noordwijk Marketing 
411054 - 16 februari 2023
Melding klein kansspel 25 februari en 11 maart 2023 
Stichting Noordwijk Marketing 

Noordwijkerhout
398151 - 13 februari 2023
Wijziging beheerders exploitatievergunning Flamingo 
Casino
404415 - 14 februari 2023
Objectvergunning platte laadkabel Dr. 
Schaepmanlaan 
404418 - 14 februari 2023.
Objectvergunning platte laadkabel Van Iersellaan 
411253 - 14 februari 2023
Ontheffing venten 31 maart 2023 Scoutingvereniging 
Sint Jozef 

De Zilk
404423 - 14 februari 2023
Objectvergunning platte laadkabel Lijsterbesstraat 

Overzicht collectes

In week 8 is er geen collecte gepland.
In week 9 is er nog geen collecte gepland.

LEES VERDER >>

Ingekomen melding mobiel breken bouw- 
en sloopafval Tulpstraat/Fresiahof in 
Noordwijkerhout

De Omgevingsdienst West-Holland ontving namens 
het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Noordwijk op 13 februari 2023 een 
melding van Sando Puinrecycling B.V. (zaaknummer: 
2023-002050).

De melding is ingediend voor het breken van bouw- 
en sloopafval met een mobiele puinbreker. De locatie 
waar het breken plaatsvindt is Tulpstraat/Fresiahof 
in Noordwijkerhout. De werkzaamheden vinden 
plaats in de periode van 6 maart 2023 tot en met 
2 juni 2023. In deze periode wordt er maximaal 3 
aaneengesloten dagen gebroken. Dit mag alleen van 
maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 
uur. 

Heeft u nog vragen? 
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. 
Dit doet u via +31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl 
Noem hierbij het zaaknummer: 2023-002050.

Ontwerpbeschikking De Hooge Krocht 151 
in Noordwijk

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn 
voornemens voorschriften te verbinden aan de 
omgevingsvergunningen van Van Leeuwen Papier- 
en Metaalhandel BV. Het bedrijf is gevestigd op de 
locatie De Hooge Krocht 151 in Noordwijk.

Voor het verlenen van de wijziging 
omgevingsvergunning wordt de ‘uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure’ gevolgd. Deze procedure 
staat in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht. De voorschriften hebben betrekking 
op de verbeteringen zoals voorgesteld door Van 
Leeuwen Papier- en Metalhandel BV. 

Wilt u de documenten bekijken?
U kunt de aanvraag en de ontwerpbeschikking (op 
afspraak) inzien van woensdag 22 februari 2023 tot 
en met dinsdag 4 april 2023 op het gemeentehuis, 
Voorstraat 42 in Noordwijk.

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeschikking?
Als u het niet eens bent met onze 
ontwerpbeschikking, dan kunt u uw reactie geven, 
ook wel een zienswijze genoemd. Dat doet u binnen 
zes weken na de dag dat de ontwerpbeschikking 
bekend is gemaakt.

U stuurt uw zienswijze per e-mail naar info@odwh.nl 
of per post naar: Het college van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland Per adres Omgevingsdienst 
West-Holland, Postbus 159 2300 AD Leiden. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u 
bellen naar +31 (0)71 40 83 100.

Heeft u nog vragen? 
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact 
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit 
kan via +31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. Noem 
hierbij het zaaknummer: Dos-2022-0000063.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2023-001981 - 9 februari 2023
Zeereep 5 | het realiseren van een extra kamer in 
souterrain en een gevelisolatie
2023-001982 - 9 februari 2023
Abraham van Royenstraat 7 | het schilderen van de 
kozijnen met steiger
2023-002035 - 10 februari 2023
Dompad 21 | het realiseren van een dakopbouw op de 
bestaande garage
2023-002042 - 11 februari 2023
De Scheysloot 81 | het verlengen van de termijn voor 
het reeds bestaande tijdelijke bouwwerk
2023-002105 - 13 februari 2023
Clusiusweg 2 | het realiseren van een tijdelijke 
bouwplaats i.v.m. renovatie werkzaamheden
2023-002163 - 14 februari 2023
Julianastraat 50 | het uitbreiden van de woning

Noordwijkerhout
2023-001979 - 9 februari 2023
Bernadettelaan 45 (kavel 810) | het bouwen van 
woning
2023-002169 - 14 februari 2023
Herenweg 23 | het plaatsen van een vacuümglas in 
de bestaande stalenkozijnen
2023-002170 - 14 februari 2023
Van der Weijdenlaan 13 | het verbouwen van een 
tijdelijke woning
2023-002171 - 14 februari 2023
Gooweg 45A | het plaatsen van de zonnepanelen op 
het dak
2023-002219 - 15 februari 2023
Eyken Donck 22 te Noordwijkerhout, het verbouwen 
van een woning

De Zilk
2023-002047 - 12 februari 2023
Zilkerduinweg 108 | het verbouwen en uitbreiden van 
de woning

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.

>> Verzonden besluiten Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-015981 - 13 februari 2023
Bernadettelaan 47 | het verwijderen van de 
onderkeldering en toevoegen van een kleine opbouw
2022-014660 - 14 februari 2023
Hoofdstraat 112 | het wijzigen van de zijgevel met 
een deur en raamkozijn
2022-013011 - 15 februari 2023
Achterweg 15 te Noordwijk, het plaatsen van 120 
zonnepanelen in veldopstelling
2022-013931 - 16 februari 2023*
Windlaan 13-15/Zonnelaan 1 | het verplanten van 10 
bomen en kappen van 44 (herplantplicht) 
*voor deze besluiten geldt een uitgestelde 
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

Adviescommissie Omgevingskwaliteit

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

Boom weg bij mij
in de straat?

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je wijk  
of buurt? Dat kan ook digitaal. Alles over vergunningen, 
plannen en voorschriften. Snel en eenvoudig, op elk 
moment van de dag slechts één klik verwijderd van de 
meest recente berichten.

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice

Boom weg bij mij
in de straat?

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in je wijk  
of buurt? Dat kan ook digitaal. Alles over vergunningen, 
plannen en voorschriften. Snel en eenvoudig, op elk 
moment van de dag slechts één klik verwijderd van de 
meest recente berichten.

www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
Abonneer je op de e-mailservice

mailto:info@odwh.nl
mailto:info@odwh.nl
mailto:info@odwh.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


