
Open middag over leven 
en wonen in De Zilk 
Om de mening van de ouderen zelf te horen is in november 2022 een vragenlijst 
gestuurd naar alle 65+ inwoners in De Zilk. Dit onderwerp gaat de mensen aan het 
hart. Er werden 542 vragenlijsten verstuurd. Maar liefst 318 Zilkers stuurden de 
ingevulde vragenlijst terug. De resultaten worden nu gedeeld.

Wat gaan we doen? 
We gaan de uitkomsten van de vragenlijst bekijken. 
En horen van de betrokken organisaties welke acties 
hieraan verbonden worden. U kunt hierover meedenken 
en meepraten. Na de presentaties zijn er tafels met 
medewerkers van de KBO De Zilk, de Woningstichting, 
De Duinpan, de gemeente Noordwijk en Welzijn 
Noordwijk. De onderwerpen die langskomen zijn: 
zelfstandig wonen, activiteiten in de Duinpan, bewegen 
en ontmoeten in de buitenruimte en meedenken.

Kom langs
Bent u 65 jaar of ouder? Heeft u de vragenlijst ‘65+ in 
De Zilk’ ingevuld? Of bent u gewoon nieuwsgierig wat 
er uitgekomen is? Bezoek dan deze bijeenkomst.

Locatie: De Duinpan in De Zilk
Wanneer: dinsdag 14 februari 2023
Tijd: 15.00-17.00 uur

U bent van harte welkom!
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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

ISD Bollenstreek

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: 

Vervangen parkeerautomaten gestart

Gemeente Noordwijk laat tussen 
maandag 6 en vrijdag 17 februari 
2023 alle parkeerautomaten 
vervangen. De planning is onder 
voorbehoud. 

Geen parkeerticket
Met de komst van de nieuwe 
parkeerautomaten zet Noordwijk 
de stap naar digitaal parkeren, ook 
wel kenteken-parkeren genoemd. Er 
is geen parkeerticket achter de ruit 
meer nodig. De nieuwe automaten 
krijgen nieuwe nummers.

Aangepaste verkeerverordening
Eerder werd al een verlengde 
parkeertijd in de toeristische 
gebieden ingevoerd. Vanaf 1 
januari 2023 geldt de aangepaste 
parkeerverordening. Van 1 april 
tot 1 oktober 2023 geldt in 
de toeristische gebieden een 
verlengde betaald parkeren tijd, van 9.00 tot 23.00 uur.

Betaald parkeren
Belangrijk voor parkeerplekzoekers: tijdens de 
werkzaamheden geldt nog steeds een betaalplicht. 
Betalen kan via een parkeerautomaat in de buurt.

Besluit dagelijks bestuur ISD Bollenstreek

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek 
heeft de Uitvoeringsregels Schuldhulpverlening 
2023 vastgesteld. De Uitvoeringsregels 
Schuldhulpverlening 2022 zijn gelijktijdig 
ingetrokken. 
  
De invoering van saneringskredieten zijn aanleiding 
om de uitvoeringsregels aan te passen.  

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.
 
 

http://noordwijk.nl/afspraak
http://noordwijk.nl
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Verzonden besluiten
 
Noordwijk
392376 - 30 januari 2023
Melding klein evenement 25 maart 2023 MTB 8 van 
Noordwijk
392409 - 31 januari 2023
Verklaring van geen bezwaar 6 mei 2023 
Bollenwandeling Katwijk 
355881 - 31 januari 2023
Evenementenvergunning carnaval 2023 
Carnavalvereniging de Noortukkers 
313440 - 31 januari 2023
Eerste fase evenementenvergunning elke zondag van 
9 april t/m 3 september 2023 Toeristenmarkt 
375480 - 31 januari 2023
Eerste fase evenementenvergunning 16 september 
2023 Holland Truck Event Wantveld 
352185 - 31 januari 2023.
Evenementenvergunning 23 juli en 20 augustus 2023 
Levende Beelden Festival 
401715 - 3 februari 2023
Ontheffing sluitingstijden 18 maart 2023  
Hoofdstraat 121 
402837 - 3 februari 2023
Objectvergunning jaarrond 2023 M. Verschoor B.V. 
397359 - 3 februari 2023
Objectvergunning 2023 Glasbewassing Golfbaan 

Overzicht collectes

In week 6 is er een collecte gepland van Hartekind.
In week 7 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

Omgevingsdienst West-Holland

Gemeente Noordwijk

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:
 
Omgevingsvergunning
                              
Noordwijk
2023-001220 - 27 januari 2023
Westeinde 15 | het vervangen van de bestaande 
kozijnen in de voor -en achtergevel
2023-001388 - 30 januari 2023
Hogeweg perceel I 442 Offem-Zuid | het plaatsen van 
een tiny house
2023-001594 - 2 februari 2023
Kapelleboslaan 4-6 | het bouwen van een nieuwe 
overdekte opslagruimte

Noordwijkerhout
2023-001335 - 27 januari 2023
Caesar 18 | het realiseren van twee parkeerplaatsen 
en een inrit
2023-001408 - 31 januari 2023
Dr Schaepmanlaan 49 | het plaatsen van een 
dakkapel
2023-001459 - 31 januari 2023
Reigerlaan 2 | het plaatsen van een buitenunit airco 
met bijbehorend leidingwerk werk
 

Verlengingsbesluiten

Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde 
aanvraag is verlengd.
 
Noordwijk
2022-013800
Spinozaweg 21B | het slopen van bestaande 
bebouwing en bouwen van een nieuwe woning
2022-013011
Achterweg 15 | het plaatsen van 120 zonnepanelen in 
veldopstelling
2022-015699
Spinozaweg 8 | het verbouwen van een woning

Noordwijkerhout
2022-015451
Duinschooten 12 | het plaatsen van een dakkapel op 
het achterdakvlak van een recreatiewoning

2022-014501
Smederij 6 | het aanpassen van de voorgevel met een 
nieuw kozijn

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:
 
Noordwijk
2023-000070 - 30 januari 2023
Hyacinthstraat 28 | het verduurzamen en het 
plaatsen van een dakkapel en een erker aan de 
voorzijde van de woning
2022-014497 - 1 februari 2023
De Grent 30 | het plaatsen van gevelreclame
2023-001561 - 1 februari 2023
Tamarijnslaantje 8 | het plaatsen van een dakkapel 
op het voordakvlak van de woning, 01-02-2023

Noordwijkerhout
2022-014490 - 30 januari 2023
Maandagsewetering 181 | het plaatsen van een erker 
aan de voorgevel van de woning en het aanpassen 
van een raamkozijn aan de zijgevel
2022-014290 - 1 februari 2023*
Herenweg | het kappen en het herplanten van 2 
bomen
*voor deze besluiten geldt een uitgestelde 
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

Alleen Beroep mogelijk
2022-012635, Westeinde 94 te Noordwijkerhout, 
brandveilig gebruik pand ten behoeve van 
kinderdagverblijf, 26-01-2023

Adviescommisie omgevingskwaliteit 
(welstand en erfgoed)

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

Volg gemeente 
Noordwijk via

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


