
Beste Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers,

Het jaar 2023 is gestart. We laten de roerige jaren 2020, 2021 en 2022 

achter ons. De jaren van corona en oorlog. Wat kunnen we van 2023 

verwachten? Waar mogen we op hopen? We leven immers nog altijd  

in turbulente en ingewikkelde tijden. 

Een nieuwe wereld

Toch blijf ik positief. Want voor mij staat vast dat we op weg moeten 

naar een plek waar we zuiniger omgaan met onze natuur. En waar we 

op zoek gaan naar nieuwe waarden. Naar meer bewustwording, diepere 

verbanden en innovaties. Dit komt niet vanzelf, maar met elkaar kunnen 

we hieraan werken. 

Trots op onze gemeente

Afgelopen jaren heb ik heel veel betrokken en ondernemende mensen 

gezien in onze gemeente. Daar ben ik heel trots op. Niet alleen in tijden 

van corona waren er mooie initiatieven en creatieve oplossingen.  

Direct daarna, bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen, stonden  

er ook meteen veel inwoners klaar om te helpen. Daar heb ik zeer veel 

respect voor. Het zegt bovendien iets over het karakter van onze  

dorpen. Gastvrij en betrokken. 

Meer lucht en ontspanning

De druk is momenteel bij veel mensen erg groot. We hebben onder  

andere te maken met torenhoge energierekeningen, hyperinflatie en  

zorgen over de toekomst. En dat terwijl we al drie jaar lang flink op de 

proef zijn gesteld met zeer grote (financiële) uitdagingen. De boog  

heeft voor ons allen al te lang gespannen gestaan. Daarom wens en 

hoop ik dat het nieuwe jaar ons in een iets rustiger vaarwater brengt. 

Dat we in 2023 meer lucht en ontspanning krijgen.

Gezond blijven, gezond worden

We hebben helaas geen invloed op alle gebeurtenissen om ons heen. 

Maar laten we blijven kijken waar we wél invloed op hebben. Naar wat 

we zelf kunnen doen. Ontspanning is in Noordwijk gelukkig altijd  

dichtbij. Een wandeling door de duinen en het strand doet voor mij  

vaak wonderen. Ik ben ervan overtuigd dat de energieke en gezonde 

omgeving goede invloed heeft op ons allen.

Met elkaar en voor elkaar

Ik hoop dat we komend jaar met elkaar en voor elkaar de vele uitdagingen 

aan kunnen gaan. Dat we naar elkaar blijven omkijken. Samenwerken. 

En in stevige verbinding blijven met elkaar. 

Ik wens u een gelukkig, gezond en prachtig nieuw jaar!

Wendy Verkleij

Burgemeester van Noordwijk
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Bekijk alle mooie
vrijwilligers vacatures op

de vacaturebank via
www.welzijnnoordwijk.nl

U I T N O D I G I N G
U bent van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Noordwijk. 

Maandag 9 januari
NH Congrescentrum Leeuwenhorst
Rotonde - Noordwijkerhout
17.00 uur tot 19.30 uur
18.00 uur - Nieuwjaarsspeech  
burgemeester Wendy Verkleij

Het wordt een warme, muzikale en 
gezellige bijeenkomst.

Wij hopen u te begroeten!

Het gemeentebestuur van Noordwijk

Het jaar 2023 is gestart! 
Een nieuw jaar vol nieuwe kansen

staat voor de deur.

Goede voornemens?
In wensbomen op diverse plekken in onze 

gemeente hangen mooie vacatures 
voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligers zijn de 
lichtpuntjes in de levens van veel mensen. 

Kijk eens in een van de wensbomen. 
En pak er gerust een kaartje uit.

Goede voornemens?  
Een gelukkig jaar

met en voor elkaar
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LEES VERDER >>

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

Eigenaar voertuig gezocht 

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar 
van onderstaand voertuig. Regelmatig treffen de 
handhavers voertuigen aan die al langere tijd op de 
openbare weg staan, deze voertuigen verwaarlozen 
met de dag en schaden het aanzien van de gemeente. 
De eigenaren van de voertuigen kunnen vaak 
niet achterhaald worden. De handhavers zagen 
recentelijk zo’n voertuig op de parkeerplaats aan de 
Koninginneweg in Noordwijkerhout.

Indien de eigenaar van het voertuig zich niet voor 14 
januari 2023 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen, 
toezicht en handhaving van de gemeente Noordwijk) 
via telefoonnummer +31(0)71 36 60 000 of e-mail 

handhaving@noordwijk.nl zal dit voertuig 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 hebben gemeld zal 
het betreffende object worden vernietigd. 

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

Verzonden besluiten

Noordwijk
372609 - 29 december 2022
Melding collecte week 23 Stichting Epilepsiefonds
373566 - 29 december 2022
Ontheffing Wegenverkeerswet 1 februari 2023 
Beachclub Witsand
373533 - 29 december 2022
Ontheffing straatartiest 2023 Krul Draaiorgels
377460 - 29 december 2022
Ontheffing sluitingstijd 8 op 9 februari 2023 Breakers 
Beach House

Noordwijkerhout
375513 - 29 december 2022
Ontheffing art. 4 Alcoholwet 27 januari 2023 Dr. 
Schaepmanlaan

Overzicht collectes

In week 1 is er geen collecte gepland.
In week 2 is er nog geen collecte gepland.

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

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer - Ruys de Beerenbroucklaan 
4 in Noordwijkerhout

De Omgevingsdienst West-Holland ontving 
- namens het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Noordwijk - op 29 
november 2022 een melding van Tennisvereniging 
De Boekhorst (zaaknummer: 2022-015150). De 
melding is ingediend voor het veranderen van een 
sportvereniging. De sportvereniging is gelegen 
op de locatie Ruys de Beerenbroucklaan 4 in 
Noordwijkerhout. 

De melding gaat over het aanleggen en in gebruik 
nemen van drie padelbanen. 

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: 2022-015150.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning     
    
Noordwijk     
2022-015882 - 22 december 2022
Albert Verweystraat 54 | het verbouwen van een 
winkel naar 2 woon-units
2022-015971 - 23 december 20222
Emmastraat 14 | het uitbreiden van het hoofdhuis 
met een opbouw
2022-015966 - 23 december 2022
Erasmusweg 9 | het uitbreiden en verduurzamen van 
de woning
2022-015978 - 24 december 2022
Anemoonstraat 17 | het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak
2022-015981 - 24 december 2022
Bernadettelaan 47 | het verwijderen van de 
onderkeldering en toevoegen van een kleine opbouw

Noordwijkerhout
2022-015982 - 27 december 2022
t.h.v. Leidsevaart 171 t/m 174 | het vervangen van de 
kadeconstructie
2022-015988 - 27 december 2022
Van `t Haaffstraat 9 | het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde
2022-016011 - 28 december 2022
Langevelderweg 167 | het verbouwen van een 
bestaande jaren 70 rijwoning naar een energiezuinige 
woning

mailto:handhaving@noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
mailto:info@odwh.nl
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Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad op 10, 11 en 12 januari 2023 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie dinsdag 10 januari 2023
VERVALLEN

Agenda Commissie Welzijn woensdag 11 januari 2023 20.00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling van de besluitenlijst van 7 december 2022
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Onderwijshuisvesting, gebouw De Noordwijkse School, 2e voorbereidingskrediet (beeldvormend)
7. Raadsvoorstel Onderwijshuisvesting, gebouw De Noordwijkse School, 2e voorbereidingskrediet 

(meningsvormend)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 12 januari 2023 20.00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling van de besluitenlijst d.d. 8 december 2022
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Aankoop Huizen VAB Terrein (beeld- en meningsvormend)
7. Presentatie Regionale Woonagenda en de concept Regionale Huisvestigingsverordening van Holland
 Rijnland (beeldvormend)
8. Rondvraag
9. 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 
https://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  
+31 (0)71 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

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-013094
Abraham van Royenstraat 104F | het verbouwen 
van een bedrijfsruimte naar 2 zelfstandige 
appartementen
2022-013931
Windlaan/Zonnelaan | het kappen van 44 bomen

Noordwijkerhout
2022-015548
Legioen 3 | het plaatsen van een dakkapel op het 
voordakvlak

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-013251 - 23 december 2022* 
Herenweg 74 | het kappen van een boom en het 
herplanten van een boom

Noordwijkerhout
2022-013769 - 23 december 2022
Schippersvaartweg 64B | het bouwen van een 
tijdelijke woning voor begeleid wonen voor de duur 
van 10 jaar

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

Adviescommisie omgevingskwaliteit

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) 
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering 
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 12 
januari 2023.

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

>> Vervolg Omgevingsdienst West-Holland

Volg gemeente 
Noordwijk via

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

http://www.noordwijk.nl
http://www.noordwijk.nl/gemeenteraad
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming
http://www.noordwijk.nl/gemeenteraad
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://twitter.com/raadnoordwijk

