
Noodfonds voor  
onverwachte kosten 
Gemeente Noordwijk heeft een noodfonds voor inwoners en ondernemers die

plotseling financieel in de knel raken door onverwachte kosten. Ineens staat u voor

onverwachte uitgaven die nú gedaan moeten worden. 

Eenmalige bijdrage
Uw inkomen is ontoereikend. Er zijn geen andere 
voorzieningen voor de oplossing. Wat nu? In zo’n 
noodsituatie kunt u een beroep doen op een eenmalige 
bijdrage uit het noodfonds Noordwijk. 
Let op! Het gaat om een eenmalig bedrag van 
maximaal € 1.500,- dat u kunt ontvangen. U kunt geen 
aanvraag doen voor betalingsachterstanden, boetes of 
problemen die u zelf had kunnen voorkomen. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het 

noodfonds gelden onder andere deze voorwaarden: 
• U moet langer dan 6 maanden ingeschreven staan in 

de gemeente Noordwijk. 
• U heeft een inkomen dat niet hoger is dan 120% van 

de bijstandsnorm.
• U heeft weinig financieel eigen vermogen.

Online aanvragen 
Voor een aanvraag en meer informatie gaat u naar 
noordwijk.nl/noodfonds of bel naar 
+31 (0)71 360 00 00. 
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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

 @noordwijkzh

 facebook.com/gemeentenoordwijk

 instagram.com/gemeentenoordwijk

Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk 
op 26 januari 2023

Op donderdag 26 januari 2023 om 10.30 uur 
vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk in de 
Leeuwenhorstzaal in het gemeentekantoor in 
Noordwijkerhout.

De openbare behandelpunten zijn als volgt:
1. 10.45 uur tot 11.05 uur
 Het wijzigen van een monumentale bedrijfswoning 

naar twee woningen, locatie Zilkerbinnenweg 30 in 
De Zilk

2. 11.05 uur tot 11.25 uur 
 Plaatsing zonnepanelen op het dak (binnen 

beschermd dorpsgezicht), locatie Offemweg 4B in 
Noordwijk

Ter inzage
• Digitaal is de adviezenlijst van de vorige 

vergadering te raadplegen onder het nieuws op 
noordwijk.nl

• De adviezenlijst ligt ook (op afspraak) ter inzage in 
het gemeentehuis Noordwijk (Voorstraat 42).

Bijwonen
U bent welkom om de vergadering bij te wonen.

Politie verhuist publieksbalie naar 
gemeentekantoor Noordwijkerhout

Vanaf maandag 23 januari 2023 worden de politie 
publieksbalies in de gemeentehuizen samengevoegd 
op één locatie, namelijk in het gemeentekantoor 
Noordwijkerhout. Hierdoor kan de politie haar 
dienstverlening aanzienlijk uitbreiden en kunnen er 
meer inwoners aangifte doen.

Politie publieksbalie
Gemeentekantoor Noordwijkerhout (naast de 
bibliotheek)
Herenweg 2
2211 CC Noordwijkerhout

Open maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur. 
Bel voor een afspraak met de politie of wijkagent met 
+31 (0)900 88 44

Aangifte
Wilt u aangifte doen? Maak dan ook altijd een afspraak 
via +31 (0)900 8844. Of kijk op politie.nl/aangifte
waar u van veel feiten ook online aangifte kunt doen. 

http://noordwijk.nl/noodfonds
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://noordwijk.nl
http://politie.nl/aangifte
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Rectificatie

In de gemeenteberichten van 17 januari 2023 is bij 
de bekendmaking inzake Ontwerpbestemmingsplan 
Offem Zuid tweede fase deel C helaas een foute 
plancodering gepubliceerd. Om deze reden wordt de 
bekendmaking hierbij opnieuw gepubliceerd, maar dan 
met de juist plancode.

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.
BPOffemZuid2C-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 
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.BPOffemZuid2C-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 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

ISD Bollenstreek

Uitvoeringsregels terug- en invordering 
bedrijfskapitaal Tozo   

Het dagelijks bestuur heeft op 11 januari 2023 
de Uitvoeringsregels terug- en invordering 
bedrijfskapitaal Tozo ISD Bollenstreek vastgesteld. 
  
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD 
Bollenstreek. De uitvoeringsregels staan op de 
website van de ISD Bollenstreek (isdbollenstreek.nl) 
onder Verordeningen en Regelingen.

Bijzondere bijstand

Vraag 
Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Voor 
extra uitgaven heb ik geen geld. Kan ik in aanmerking 
komen voor bijzondere bijstand?

Antwoord
In sommige gevallen komt u in aanmerking voor 
bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een 
vergoeding voor bijzondere noodzakelijke kosten. Dat 
zijn kosten die u niet uit uw inkomen of vermogen 
kunt betalen. Vermogen is het totale saldo op uw 
bankrekeningen, maar ook een eigen huis of een 
caravan/auto.

Voor wie?
Bijzondere bijstand is bedoeld voor mensen met een 
laag inkomen en weinig of geen eigen vermogen. 
Dat geldt ook voor mensen met een laag salaris of 
bijvoorbeeld een WAJONG-uitkering of een AOW-
pensioen. Van jongeren tot 21 jaar wordt verwacht 
dat ze eerst een beroep doen op hun ouders. 

Waarvoor kunt u bijzondere bijstand krijgen?
Bijzondere bijstand is geld dat u kunt krijgen voor 
bepaalde kosten die u hebt. Het gaat om zaken:
• die u echt nodig hebt;
• waarvoor u zelf geen geld hebt;
• waarvoor geen uitstel mogelijk is;
• die uit bijzondere, individuele omstandigheden 

voortkomen;
• en waarvoor u bij geen enkele andere organisatie 

(zoals bijvoorbeeld een zorgverzekeraar) een 
vergoeding kunt krijgen. 

Maatwerk
Bijzondere bijstand is maatwerk. Dat betekent dat 
wanneer u een aanvraag doet er altijd sprake is 
van een individuele beoordeling. U hoeft bijzondere 
bijstand in principe niet terug te betalen. In bepaalde 
situaties is het een lening. Dan moet u het geld wel 
terugbetalen.

Voorbeelden
Voorbeelden van bijzondere bijstand zijn 
advocaatkosten, de kosten van bewindvoering, 
curatele en mentorschap, hoge zorgkosten, 
kinderopvang op sociaal medische indicatie, 
maaltijdvoorziening en huur-/woonkostentoeslag. 

Waarvoor kunt u geen bijzondere bijstand krijgen?
U krijgt geen bijzondere bijstand voor de kosten van 
het wettelijk eigen risico vanuit de basisverzekering. 
U krijgt in principe geen bijzondere bijstand 
voor algemeen voorkomende kosten zoals 

woninginrichting en voor alle zorgkosten waarvoor u 
zich (aanvullend) kunt verzekeren. 
Bij bijzondere individuele omstandigheden kan 
hiervan afgeweken worden.  

Hoe aanvragen? 
Als u denkt in aanmerking te komen voor bijzondere 
bijstand, dan kunt u voor het aanvraagformulier 
terecht bij de ISD Bollenstreek. U moet de bijzondere 
bijstand aanvragen vóórdat u de kosten maakt. 

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over bijzondere 
bijstand en de voorwaarden kunt u terecht bij de ISD 
Bollenstreek. Op de website isdbollenstreek.nl (onder 
bijzondere bijstand en minimabeleid) vindt u meer 
informatie en het (digitale) aanvraagformulier. 

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: 

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

Verzonden besluiten

Noordwijk
391815 - 17 januari 2023
Ontheffing wegenverkeerswet ambtenaren 2023 
Cluster Po Fac en Sec
388713 - 19 januari 2023
Melding klein evenement 4 juni 2023 
Openluchtconcert Gat van Palace
336938 - 20 januari 2023
Evenementenvergunning gedurende 2023 HSV De 
Sportvisser

Noordwijkerhout
392607 - 19 januari 2023
Melding klein evenement 18 maart 2023 Movie Night 
Schelftweg
342381 - 19 januari 2023
Evenementenvergunning carnaval 2023 Kaninefaaten

De Zilk
388911 - 20 januari 2023
Ontheffing sluitingstijden incidenteel diverse data 
met carnaval Trefcentrum de Duinpan 

Overzicht collectes

In week 4 is er geen collecte gepland.
In week 5 is er een collecte gepland van de 
Hersenstichting.

http://ruimtelijkeplannen.nl
http://officielebekendmakingen.nl
http://isdbollenstreek.nl
http://isdbollenstreek.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

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning     
      
Noordwijk
2023-000515 - 12 januari 2023
Hogeweg (perceel I 442) | het tijdelijk plaatsen van 
een Tiny house
2023-000559 - 13 januari 2023
Erasmusweg 2 | het verwijderen van onder begroeiing 
en kleine boomvormers in een dicht gegroeid 
duingebied
2023-000648 - 17 januari 2023
Dahliastraat 62 | het kappen van een boom

Noordwijkerhout
2023-000596 - 16 januari 2023
Langevelderweg 41 | brandveilig gebruik tijdelijke 
huisvesting opvang voor kinderen met een beperking
2023-000610 - 16 januari 2023
Langevelderweg 41 | het realiseren van een tijdelijk 
lokaal door een aanbouw

Omgevingsdienst West-Holland
2022-015082 - 13 januari 2023
Zonnekant 55 | het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning
2022-014631 - 16 januari 2023
Westeinde 2 | het realiseren van een uitrit in het 
voorerf
2022-014296 - 17 januari 2023
Pauluslaan kavel 813 (C 1691) | het bouwen van een 
woning en bijbehorend bouwwerk
2022-015818 - 17 januari 2022
Boechorsthof 68 | het plaatsen van een dakkapel op 
het voordakvlak van de woning
2022-014765 - 17 januari 2023
Westerbaan 22 | het verbreden van de in- en uitrit in 
het voorerf

Noordwijkerhout
2022-012955 - 17 januari 2023
Julianaplein 5 | het uitbreiden van de bestaande 
woning

* Correctie adresgegevens gemachtigde

Adviescommissie omgevingskwaliteit 
(welstand en erfgoed)

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

De Zilk
2023-000770 - 18 januari 2023
Sasbergen 4 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-014631
Westeinde 2 | het realiseren van een uitrit in het 
voorerf
2022-008836
Willem-Alexanderpark 55 | het wijzigen van een gevel

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
Rectificatie 2022-013700 - 12 januari 2023*
Piet Heinstraat 39 | het uitbreiden van de woning
2022-014313 - 13 januari 2023
Groot Hoogwaak 1 | het verbouwen van een kelder tot 
kantoorruimten en kleine bijeenkomstfunctie en het 
realiseren van een scootmobielstalling


