
Presentatie Leefstijlakkoord
Op donderdagavond 9 februari 2023 van 19.00-21.00 uur is de aftrap van het 

Leefstijlakkoord Noordwijk in Sportpark Duinwetering. Hiervoor nodigen wij u  

van harte uit!

Ondertekening Leefstijlakkoord
Het Noordwijkse Sportakkoord en Preventieakkoord 
Gezondheid gaan in 2023 samen verder als 
Leefstijlakkoord. Met als doel dat de inwoners van de 
gemeente Noordwijk zich gezonder gaan voelen. In 
de 1e editie van het Leefstijlakkoord zijn er 20 mooie 
projecten opgenomen. Deze projecten hebben te 
maken met de thema’s: sport en bewegen, gezonde 
voeding, terugdringen middelengebruik en aandacht 
voor mentale gezondheid. Nu is het moment daar om 
met elkaar de nieuwe projecten te presenteren en het 
nieuwe Leefstijlakkoord te ondertekenen. 

Programma
• Inloop
• Opening wethouder Dennis Salman
• Toelichting nieuwe projecten door aanvragers
• Ondertekening Leefstijlakkoord
• Napraten

Meer informatie
Lees meer over het Leefstijlakkoord Noordwijk op de 
website noordwijk.nl/leefstijlakkoord
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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

Voorstellen om pijn door hoge energiekosten 
te verlichten 

De impact die de energieprijzen heeft op bewoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties is groot. 
Het college van B&W heeft de gemeenteraad een brief 
gestuurd over de stijgende kosten voor gas en stroom, 
de financiële gevolgen ervan en welke mogelijkheden 
we hebben om de pijn te verlichten. 

Situatie nijpend
Om inzicht te krijgen in de omvang en de gevolgen 
van de energieprijzen zijn de afgelopen weken 
gesprekken gevoerd met diverse inwoners, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers. 
Hieruit komt het beeld naar voren dat de situatie in 
sommige gevallen nijpend is. 

Politiek bespreekt mogelijkheden 
De brief geeft een overzicht van de ondersteuning die 
al wordt geboden door rijk of gemeente. Daarnaast 
doet het college voorstellen wat de gemeente 
aanvullend kan doen voor gedupeerden. Niet alleen 
in deze winter, maar ook in de periode die erna komt. 
De politiek bespreekt de brief ‘Stand van zaken motie 
inzake energiekosten maatschappelijke organisaties 
en verenigingen’ op dinsdag 7 februari 2023 in de 
raadscommissie bestuur economie en middelen. 

Lees meer
Op de website noordwijk.nl/nieuws staat de 
raadsinformatiebrief.

http://noordwijk.nl/leefstijlakkoord
http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
http://noordwijk.nl/nieuws


Gemeenteberichten • pagina 2/3

LEES VERDER >>

Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad op 7, 8 en 9 februari 2023 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42

Agenda Commissie Ruimte dinsdag 7 februari 2023 20.00 uur
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3. Inventarisatie insprekers
4. Presentatie Liander (beeldvormend)
5. Raadsvoorstel Beheerplan Groen 2023-2027 (beeldvormend)
6. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Buitengebied Noordwijkerhout, 2e herziening (beeldvormend)
7. Sluiting

Agenda Commissie Welzijn woensdag 8 februari 2023 20.00 uur 
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling van de besluitenlijst van 11 januari 2023
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Presentatie Analyse Wonen met Zorg (beeldvormend)
7. Bespreeknotitie Energiekosten en Energiearmoede (meningsvormend)
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 9 februari 2023 20.00 uur 
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3a. Vaststelling van de besluitenlijst d.d. 12 januari 2023
3b. Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Inspraakreactie Regionale Woonagenda en de concept Regionale 

Huisvestigingsverordening van Holland Rijnland (beeld- en meningsvormend)
7. Raadsvoorstel Paraplubestemmingsplan Gebruik Woningen (beeldvormend)
8. Raadsvoorstel Voortgang project Parallel Boulevard (beeld- en meningsvormend)
9. Rondvraag
10. 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 
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

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

Ontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg 
21-23, Noordwijk’, 
ontwerpomgevingsvergunning ‘Herenweg 
21-23 in Noordwijk’ en ontwerpbesluit 
Hogere grenswaarde ter inzage

De volgende stukken liggen vanaf 1 februari t/m 14 
maart 2023 ter inzage:
- ontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg 21-

23, Noordwijk’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPOZHerenweg21-VA01

- ontwerpomgevingsvergunning ‘Herenweg 21-23 in 
Noordwijk’ (nr. 5712667)

- ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Herenweg 21-
23 in Noordwijk’

Er is sprake van een coördineerde procedure 
(3.30Wro). Dat besluit is op 14 december 2022 
gepubliceerd. Op dit plan is ook de Crisis- en 
herstelwet van toepassing

Korte samenvatting van het plan
Offem Zuid wordt de komende jaren ontwikkeld 
als een nieuwe woonwijk. Recent is gestart met 
de invulling van de eerste fase. De woonwijk wordt 
daarbij niet gezien als een losse ontwikkeling, maar 
als een logische uitbreiding van de kern Noordwijk 
Binnen. Het is daarom belangrijk dat er een goede 
aanhechting met de historische kern van Noordwijk 
Binnen wordt bereikt. Het bestemmingsplan beoogt 
een stedenbouwkundige invulling mogelijk te maken 
die deze  verbinding op een logische wijze tot stand 
brengt. Op grond van het geldende bestemmingsplan 
is deze ontwikkeling niet mogelijk. Op het perceel 
bevinden zich momenteel een bedrijfswoning en 
enkele leegstaande bedrijfspanden. De bestaande 
bedrijfsfunctie van het perceel zal komen te 
vervallen ten gunste van verkeer en wonen. Een 
deel van het perceel zal worden gebruikt om een 
langzaamverkeersverbinding te realiseren tussen 
de nieuwe woonwijk en de Voorstraat. Op het 
andere deel zal een appartementsgebouw met drie 
bouwlagen met 13 eenheden met parkeerruimte 
worden gerealiseerd. De ontwikkeling van het perceel 
vindt plaats in samenwerking tussen de gemeente en 
de huidige grondeigenaar, V.O.F. Offem Zuid, die de 
betreffende gronden heeft verworven. 

Het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde betreft 
het (weg)verkeerslawaai van de Herenweg. Op 
basis van de Wet geluidhinder (Wgh) is ten behoeve 
van de nieuwe woningen akoestisch onderzoek 
uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde 
van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai 
wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft een 
ontwerpbesluit hogere waarde opgesteld vanwege 
het wegverkeerslawaai van maximaal 56 dB.

Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze 
indienen. Zie voor meer informatie de officiële 
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

Verzonden besluiten

Noordwijk
386667 - 19 januari 2023 
Wachtlijst weekmarkt 2023 Branche bloemen en 
planten
285688 - 20 januari 2023
Terrasvergunning Puttershoek NGC Randweg.
390231 - 23 januari 2023
Ontheffing flyeren februari 2023 Museum Noordwijk 
Hoofdstraat 
353008 - 26 januari 2023
Evenementenvergunning 17 februari 2023 Verlichte 
optocht Carnavalvereniging De Noortukkers 
395478 - 26 januari 2023
Objectvergunning 25 januari t/m 22 februari 2023 
Carnavalvereniging De Noortukkers Beeklaan en Van 
der Mortelstraat 
386271 - 27 januari 2023
Ontheffing flyeren 25 maart 2023 Jeans Centre 
Noordwijk 
386238 - 27 januari 2023
Uitstallingsvergunning 23 maart t/m 9 april 2023 
Jeans Centre Noordwijk 

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

Noordwijkerhout
342352 - 26 januari 2023
Evenementenvergunning 18 t/m 21 februari 2023 
Carnavalsvereniging De Kaninefaaten 
389637 - 26 januari 2023
Objectvergunning 15 t/m 23 februari 2023 
Dorpsstraat 
386601 - 26 januari 2023
Stookvergunning 2023 Scouting St. Jozef/
Emerentiana Dr. Poelslaan 
306511 - 26 januari 2023
Evenementenvergunning 10 t/m 21 februari 2023 
Carnavalsvereniging De Keiebijters 

Overzicht collectes

In week 5 is er een collecte gepland van de 
Hersenstichting.
In week 6 is er een collecte gepland van Hartekind.

>> Vervolg Verzonden besluiten

Omgevingsdienst West-Holland

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunning

Noordwijk
Rectificatie 2023-000484 - 11 januari 2023*
Leidsevaart (C 1097) te Noordwijk, het aanleggen van 
6 paddelbanen
2023-000894 - 20 januari 2023
Boerhaaveweg 33 | het aanbouwen van een entree 
met achterliggende bijkeuken
2023-000898 - 21 januari 2023
Zwarteweg 8 | het realiseren van een boerencamping
2023-000902 - 22 januari 2023
Gerleeweg 7A | het plaatsen van een dakkapel 2e 
verdieping aan de achterzijde
2023-000932 - 23 januari 2023
Voorstraat 88 | het plaatsen van zonnepanelen op het 
dak
2023-000953 - 24 januari 2023
Keplerlaan 3 | het kappen van 2 bomen
2023-001002 - 25 januari 2023
Van Struykstraat 12 | het kappen van 26 bomen

2023-001027 - 23 januari 2023
Susanna van Ettenstraat 20 | het plaatsen van een 
tijdelijke unit voor bevolkingsonderzoek

Noordwijkerhout
2023-000899 - 21 januari 2023
Delfweg 14F | het intern uitbreiden van een 
bedrijfsruimte
2023-001005 - 25 januari 2023
Delfweg | het verrichten van de graafwerkzaamheden 
en het slaan van heipalen
2023-001075 - 26 januari 2023**
Leeweg (perceel C 2917) | het bouwen van een 
woning
2023-001083 - 26 januari 2023**
Leeweg (perceel C 2917) | het bouwen van een 
woning
2023-001088 - 26 januari 2023**
Leeweg (perceel C 2917) | het bouwen van een 
woning

* Op 17 januari 2023 gepubliceerd als:
Noordwijk
2023-000484 - 11 januari 2023
Herenweg 26 (C 1097) | het aanleggen van 6 
paddelbanen

**Op dit perceel zullen drie woningen gebouwd gaan 
worden. Voor elk te bouwen woning is een aparte 
omgevingsvergunning aangevraagd.

Ontwerpbesluiten ter inzage

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens 
het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk bekend, dat zij het voornemen 
heeft, onder toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a 
onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te 
verlenen.

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken 
alsmede de ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen van de gemeenteraad ligt ter inzage 
van 2022 voor een periode van zes weken. U kunt 
de stukken inzien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis. Gedurende de inzageperiode kan 
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 
op het voorgenomen besluit indienen. (Artikel 3.10 
Wabo en afdeling 3.4 Awb).  

U kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning via infobouwen@odwh.nl. Of u 
stuurt een brief aan: Omgevingsdienst West-Holland, 
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 159, 2300 AD in Leiden. 

Een zienswijze tegen de ontwerp-verklaring van geen 
bedenkingen richt u aan de gemeenteraad. 

Vermeld bij uw zienswijze het adres van de aanvraag 
en het zaaknummer Voor een mondelinge zienswijze 
neemt u contact op met het Bouwloket van de 
Omgevingsdienst op telefoonnummer 
+31 (0)71 40 83 200.

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2022-015048
Lijnbaanweg 35 | het wijzigen van de bestemming 
van gemengd naar wonen

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Noordwijk
2022-014747 - 20 januari 2023
Anemoonstraat 32 | het plaatsen van een dakkapel 
op het voor-en achterdakvlak
2022-015978 - 24 januari 2023
Anemoonstraat 17 | het plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak van de woning

Noordwijkerhout
2022-013397 - 23 januari 2023*
Gooweg 34 | het kappen van 2 bomen en het 
herplanten van 2 bomen

De Zilk
2022-010800 - 25 januari 2023
Regenvlietweg 12 | het plaatsen van een nieuwe 
dakopbouw

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

Adviescommisie omgevingskwaliteit 
(welstand en erfgoed)

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

mailto:infobouwen@odwh.nl

