
Inzameling van PBD op 
een andere manier
Vanaf maandag 13 maart 2023 zamelt Meerlanden plastic, blik en drinkpakkingen 
(PBD) in een deel van de gemeente op een andere manier in. In de Grashoek en de 
Prinsessenbuurt in Noordwijk wordt hiermee gestart. De rest van de gemeente volgt 
na de zomervakantie. 

Hoe zamelen we PBD in deze wijken in?
Bewoners van de Grashoek en Prinsessenbuurt 
verzamelen vanaf maart 2023 hun PBD-afval in 
doorzichtige PBD-zakken. Op de inzameldag hangen 
ze de volle zakken aan de speciale haken in de buurt 
van de aanbiedplaatsen voor containers. Deze haken 
zijn bevestigd aan lantaarnpalen. Of er zijn speciale 
PBD-palen met haken geplaatst. Het ophangen aan 
deze haken voorkomt het wegwaaien of dat dieren ze 
openscheuren. Meerlanden haalt het PBD elke drie 
weken op.

De verzamelcontainers voor PBD
De verzamelcontainers voor PBD op de milieuparkjes 
blijven staan. Hier kunnen de bewoners van hoogbouw 
hun PBD weggooien. Ook de bewoners van laagbouw 
kunnen deze containers na de invoering van deze 
nieuwe manier van inzamelen blijven gebruiken. Hoe 
meer PBD er gescheiden wordt, hoe beter het is. 

Wat mag er allemaal bij het PBD?
Op de website van Meerlanden staat een overzicht wat 
er bij het PBD mag. Met handige tips die ervoor zorgen 
dat het PBD zo min mogelijk ruimte inneemt. 

Afvalinzameling in de komende jaren
In de komende jaren gaan we in de gemeente 
Noordwijk meer grondstoffen uit ons afval halen. Zo 
kunnen we meer hergebruiken en verminderen we het 
restafval. Daarvoor gaat er nog meer veranderen. De 
gemeenteraad heeft hier in 2020 een uitvoeringsplan 
over vastgesteld. We houden u op de hoogte. Meer 
informatie vindt u op noordwijk.nl/afval

Vragen over afval
Vragen over afvalinzameling stelt u aan Meerlanden 
via pi@meerlanden.nl of +31 (0)297 38 17 17. Heeft u 
vragen over het afvalbeleid stuur dan een e-mail naar 
afval@noordwijk.nl
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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

Voorieder1

Inloopspreekuur Voorieder1

Heb je zorg of ondersteuning nodig of heb je 
een hulpvraag? Kom dan langs op een van onze 
inloopspreekuren. Het is niet nodig om een afspraak 
te maken.

Je bent zonder afspraak welkom op:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 - 

11.30 uur in het gemeentehuis van Noordwijk
• maandag, dinsdag en woensdag tussen 10.00 - 

11.30 uur. Adres: Antiqua 23, Noordwijkerhout

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website
voorieder1.nl/contact

Volg gemeente 
Noordwijk via

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

Bekendmaking ontwerp ‘Nota niet meer 
doelmatig te gebruiken bollengrond’ 

Burgemeester en wethouders van Noordwijk maken 
bekend dat zij op 17 januari 2023 hebben besloten tot 
het vaststellen van de ‘Nota niet meer doelmatig te 
gebruiken bollengrond’. 

Toelichting
Bij het toepassen van de handhaving van de 
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en 
Bollenstreek is meerdere malen door bezwaarden 
aangegeven dat de te handhaven percelen bollengrond 
niet meer rendabel te gebruiken zijn. 

Om af te wegen in hoeverre er sprake is van het niet 
meer doelmatig kunnen gebruiken van bollengrond, 
is een extern agrarisch adviesbureau verzocht 
daarover te adviseren en daarbij een afwegingskader 
op te stellen. Het resultaat van dit onderzoek is 
ondergebracht in de ‘Nota niet meer doelmatig te 
gebruiken bollengrond’.

Procedure
Het ontwerp van de nota ligt, conform afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht, met ingang van 
1 maart 2023 tot en met 11 april 2023 (op afspraak) 
ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen zijn/
haar zienswijze schriftelijk (bij voorkeur) of mondeling 
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 
worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk. 

De ‘Nota niet meer doelmatig te gebruiken 
bollengrond’ ligt gedurende de genoemde periode 
(op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis van 
Noordwijk, Voorstraat 42 in Noordwijk.

GEEF AFVAL
EEN NIEUW

LEVEN
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Verkiezing Provinciale Staten  
én Waterschap op woensdag 15 maart 2023 
Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen én de Waterschapsverkiezingen. Door te stemmen, 

bepaalt u mee wat er de komende jaren in de provincie en bij het waterschap gebeurt.

Wat heb ik nodig om te mogen stemmen? 

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. 
U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar 
(geldig tot 16 maart 2018 of latere datum) verlopen zijn.

U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:
• paspoort;
• identiteitskaart;
• rijbewijs uit Nederland;
• een geldig verblijfsdocument (enkel bij de waterschapsverkiezingen).

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een 
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land of een paspoort of 
identiteitskaart uit Zwitserland. Voor de Waterschapsverkiezingen mag u zich 
ook legitimeren met een vreemdelingendocument.

U ontvangt uw stempas thuis 
Als u voor beide verkiezingen mag stemmen, krijgt u 2 persoonlijke 
stempassen thuisgestuurd. Eén voor de Provinciale Statenverkiezing en één 
voor de Waterschapsverkiezing. Sommige kiezers mogen alleen stemmen voor 
de Provinciale Statenverkiezingen; zij ontvangen één stempas. 
Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het 
bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd.

Geen stempas ontvangen of kwijt 
Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? 
Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan. Dit kan digitaal via 
noordwijk.nl/verkiezingen Maar het kan ook schriftelijk of persoonlijk aan de 
balie van het gemeentehuis in Noordwijk. 

Het schriftelijke of digitale verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 binnen 
zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot dinsdag 14 
maart 2023, 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe 
stempas aan te vragen.

Stembureaus, locaties en openingstijden 

Voor beide verkiezingen mag u stemmen in een stembureau naar keuze.  
U hoeft niet te stemmen in het stemlokaal dat op uw stempas staat.

Stemlokalen 
De stembureaus zijn geopend van 7.30 - 21.00 uur. Het tellen van de stemmen 
vindt plaats in het stemlokaal, direct nadat de laatste stem uitgebracht 
is. Bij de stemlokalen met * vindt het tellen van de stemmen plaats in 
Congrescentrum Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout. Het tellen start 
op woensdag 15 maart 2023 na 21.00 uur.

Stemlokalen in Noordwijk
• Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44*
• Gymzaal Binnenhof, Binnenhof 26
• De Wieken, Wassenaarsestraat 5
• Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1A
• De Vinkenhof, Achterzeeweg 1
• Noordwijkse Hockey Club, Nieuwe Zeeweg 40*
• Buurtkerk, Hoofdstraat 10

• Het Trefpunt, Schoolstraat 2
• De Muze, Wantveld 2
• Gymzaal Hoogwakersbosstraat, Hoogwakersbosstraat 14*
• Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117-119
• Uitvaltij (voormalig basisschool), Uitvaltij 2*
• Voetbalvereniging S.J.C., Lageweg 6
 
Stemlokalen in Noordwijkerhout 
• Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4
• Puyckendam, Pilarenlaan 4P1
• ’t Victorhuis, Sporkenhout 12
• Topaz Munnekeweij (Atrium), Via Antiqua 25*
• De Parade, van der Weijdelaan 2A
• Tijdelijke De Schelft, Schelftweg 2
• Tennisvereniging De Boekhorst, Ruys de Beerenbroucklaan 4*

Stemlokaal in de Zilk 
• De Duinpan, Sportlaan 34

Mobiel stembureau 
In de zorgcentra in Noordwijk komt een mobiel stembureau. Dit stembureau is 
bedoeld als extra service voor de bewoners omdat er deze keer geen regulier 
stemlokaal is op deze locaties.

Openingstijden mobiel stembureau

Tijden Stemlokaal Adres Woonplaats

8.30 - 11.30 uur Woonzorgcentrum 
Jeroen

Jeroenspark 1 Noordwijk

12.30 - 15.00 uur Woonzorgcentrum 
Groot Hoogwaak

Groot Hoogwaak 1 Noordwijk

16.00 - 19.00 uur Woonzorgpark Willem 
van den Bergh

Wintertuinlaan 6 Noordwijk

De stemmen van het mobiel stembureau worden geteld in Congrescentrum 
Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout. Het tellen start op woensdag 15 
maart 2023 na 21.00 uur.

Toegankelijkheid stembureaus 

Alle stembureaus hebben voorzieningen om de toegankelijkheid voor 
mindervaliden te vergroten. De stembureaus voldoen aan de landelijke eisen 
voor toegankelijkheid voor mindervaliden.

Blinden en slechtzienden

Het stemlokaal in het gemeentehuis van Noordwijkerhout heeft een extra 
voorziening voor kiezers die blind of slechtziend zijn. Er is een speciale mal met 
audio-ondersteuning beschikbaar voor kiezers met een visuele beperking. Met 
deze stemmal kunnen zij zelfstandig stemmen. 

LEES VERDER >>
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Maatregelen in verband met corona in het stembureau 

Een aantal stemlokalen is ingericht volgens de coronamaatregelen die golden 
bij de vorige verkiezingen. Dat zijn onderstaande stemlokalen.
• De Wieken, Wassenaarsestraat 5, Noordwijk
• Het Trefpunt, Schoolstraat 2, Noordwijk
• Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4, Noordwijkerhout
• De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk

In alle andere stembureaus staan kuchschermen en u kunt uw handen 
schoonmaken met desinfectiemiddel. Ook zijn er mondkapjes aanwezig voor 
als u daarvan gebruik wilt maken.

Stemmen in een andere gemeente 

Wilt u in een andere gemeente binnen het Hoogheemraadschap van Rijnland of 
in de provincie Zuid-Holland stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. 
Dit kan digitaal via noordwijk.nl/verkiezingen Maar het kan ook schriftelijk of 
persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis in Noordwijk. 
Het schriftelijke of digitale verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 
binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot dinsdag 
14 maart 2023 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een 
kiezerspas aan te vragen.

Iemand anders voor u laten stemmen

U kunt een andere kiezer voor u laten stemmen door een volmacht af te geven. 
De gemachtigde kan uw stem alleen tegelijk uitbrengen met de eigen stem en 
kan per verkiezing voor maximaal 2 andere personen stemmen.
Een machtiging afgeven kan op 2 manieren:

Invullen achterkant stempas 
U vult de achterkant van de stempas in. Zet uw handtekening en geef dit 
samen met een kopie van uw identiteitsbewijs aan een andere kiezer uit de 
gemeente Noordwijk.

Schriftelijke volmacht
U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Noordwijk 
woont. Die moet wel een stempas hebben voor dezelfde provincie en/
of hetzelfde waterschap. Dit kan digitaal via noordwijk.nl/verkiezingen of 
schriftelijk. Het verzoek moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 binnen zijn bij de 
gemeente. De gemachtigde krijgt een volmachtformulier thuisgestuurd. 
Een schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken.

Stemmen hoe werkt dat?

Hoe werkt stemmen bij de verkiezingen? 
• Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 
• Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien 

aan het stembureaulid.
• Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle lijsten (partijen) 

die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u 
kunt stemmen.

• Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De 
stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. 
Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het 
stemhokje.

• Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op 
wie u wilt stemmen. 

• U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen (zie hieronder 
voor uitleg) .

• Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien. 
Hierna stopt u het stembiljet in de stembus. 

Let op: op 15 maart 2023 kan er gestemd worden voor de Provinciale 
Statenverkiezing én de Waterschapsverkiezingen. Mag u voor beide verkiezingen 
stemmen? Dan krijgt u dus 2 stempassen, één voor de Waterschapsverkiezing 
en één voor de Provinciale Statenverkiezing. Op het stembureau levert u beide 
stempassen in en krijgt u 2 stembiljetten. In het stemlokaal is voor elke verkiezing 
een aparte stembus. U stopt vervolgens elk stembiljet in de bijbehorende stembus.

Blanco stemmen 
Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u 
een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest 
geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.
 
Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of 
een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco 
stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing
U kunt bij het stemmen één kandidaat per stembiljet kiezen door het 
bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het 
stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt bij het tellen 
dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw 
stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om 
een nieuw stembiljet vragen.

Meer informatie

Kijk op noordwijk.nl/verkiezingen U kunt ook bellen met het 
Klantcontactcentrum via +31 (0)71 36 60 000.

>>  Verkiezing Provinciale Staten én Waterschap

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

Verzonden besluiten

Noordwijk
399605 - 21 februari 2023 
Uitstallingsvergunning Het Kraakpand Hoofdstraat 
411846 - 21 februari 2023
Objectvergunning mobiele kraan 12 en 13 april 2023 
Boechorsthof 

404025 - 21 februari 2023
Evenementenvergunning Koningsdag 27 april 2023 
De Wels 
402903 - 22 februari 2023
Evenementenvergunning plantjesmarkt 13 t/m 15 
april Lidl Rederijkersplein 

Noordwijkerhout
416202 - 22 februari 2023
Melding klein evenement 31 mei 2023 Het Witte 
Kerkje 
418809 - 24 februari 2023
Melding klein evenement 16 april 2023 
Wijkvereniging Duin en Dal 

Overzicht collectes

In week 9 is er geen collecte gepland.
In week 10 is er een collecte gepland van Jantje 
Beton.

LEES VERDER >>

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
2023-002284 - 17 februari 2023
Witte de Withstraat 9 | het plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak van de woning
2023-002287 - 17 februari 2023
Holbeekstraat 7 | het plaatsen van een dakkapel op 
get voordakvlak
2023-002475 - 17 februari 2023
Huis ter Duinstraat 1D t/m 1E | het renoveren en 
vervangen van dakpannen en gevelkozijnen van de 
woning

http://noordwijk.nl/verkiezingen
http://noordwijk.nl/verkiezingen
http://noordwijk.nl/verkiezingen
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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

>> Omgevingsvergunning

2023-002489 - 19 februari 2023
Tulpstraat 24 | het realiseren van een in -en uitrit
2023-002502 - 2 februari 2023
Dr. Hadriaan van Neslaan 122 | het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak van de woning
2023-002575 - 21 februari 2023
Vincentlaan 4 (kavel 37) | het kappen van een boom
2023-002612 - 22 februari 2023
Clusiusweg 2 t/m 36 | het opslaan van roerende 
zaken voor renovatie standleidingen
2023-002687 - 23 februari 2023
Kweeklust 1A (Offem Zuid West bouwnr.27) | het 
verbouwen van het balkon achtergevelzijde en een 
schutting in de tuin

Noordwijkerhout
2023-002278 - 16 februari 2023
Bulb Trade Park 7 | het plaatsen van de PV panelen in 
het kader van de verduurzaming
2023-002286 - 17 februari 2023
Langevelderweg 14 te Noordwijkerhout, het 
vervangen van de kozijnen en renoveren van de voor- 
en zijgevels van de woning
2023-002606 - 22 februari 2023
Duinschooten 12-017 | het realiseren van een erker 
bij de woning
2023-002643 - 22 februari 2023
Leidsevaart 76 | het bouwen van een nieuwe loods
2023-002596 - 21 februari 2023
Ericastraat 2 t/m 18, Ericastraat 20 t/m 36 en 
Bremstraat 12 t/m 32 | het verduurzamen van 29 
woningen

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
2022-013398
Hoofdstraat 112 | het verplaatsen van de airco unit 
van de voorgevel naar de zijgevel

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-014995 - 17 februari 2023
Van Galenstraat 17 | het verbouwen van een 
woonhuis aan de achterzijde
2022-013799 - 20 februari 2023
Toekomststraat 19 | het verhogen van het dak ten 
behoeve van de zolderverdieping
2022-013094 - 23 februari 2023
Abraham van Royenstraat 104F | het verbouwen van 
een bedrijfsruimte naar 2 zelfstandige appartementen

Adviescommissie Omgevingskwaliteit 
(welstand en erfgoed)

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld. 
De eerstvolgende welstandsvergadering voor afspraken 
zal plaatsvinden op donderdag 9 maart 2023.


