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Aanleg nieuwe waterleiding
De grond in voor het transport van schoon
drinkwater. Dunea legt daarvoor een nieuwe
waterleiding van Katwijk naar Noordwijk aan. Een
hoofdtransportwaterleiding. Het werk startte in
oktober 2021.
Fase 2
Maandag 22 november 2021 is de 2e fase begonnen
met werkzaamheden op de Herenweg. Die is nog tot
en met woensdagmiddag 22 december 2021 voor
verkeer afgesloten. Meer over het project vindt u op
de website van Dunea dunea.nl/storing-en-onderhoud
Voor vragen over dit project kunt u bellen met
de aannemer via +31 (0)6 14 68 06 72. E-mail:
dsusani@vangelder.com. Voor overige vragen kunt
u terecht bij Dunea via +31 (0)6 20 61 74 23. E-mail:
r.loomans@dunea.nl.

Ruimen van algemene graven op de
gemeentelijke begraafplaats Noordwijk

Op naar een kleurrijk voorjaar
Woensdag 24 november 2021 hebben leerlingen van basisschool De Schapendel op
het naastgelegen Gruenepad tientallen bloembollen in de grond gestopt, waaronder
tulpen, krokussen, sneeuwklokjes en hyacinten. Wethouder Sjaak van den Berg hielp
de kinderen een handje mee.
150 duizend bollen
Dit waren de laatste van de bijna 150.000 bollen
die de gemeente afgelopen weken heeft geplant
in een aantal bermen. Behalve de vele duizenden
bollen zijn er ook bloemrijke kruidenmengsels
gezaaid. Dit is gedaan aan het Gruenepad en in de
bermen langs de Northgodreef en de Herenweg in
Noordwijkerhout.

kenmerkende landschap en zorgen voor de gewenste
uitstraling van de kustgemeente.

Kleurrijke wegen
Bolgewassen en bloemen bieden straks een kleurrijke
aanblik langs Noordwijkse wegen. Bloeiende bermen*
zijn niet alleen mooi, ze versterken ook het unieke en

* Het project Bloemrijke bermen is een project onder het
Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek en wordt
mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van
Holland Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

De gemeente Noordwijk heeft het voornemen om
medio maart 2023 te starten met het ruimen van 32
algemene graven. Het betreft een rij met algemene
graven op het achterste deel van de begraafplaats
waarvan de wettelijke grafrusttermijnen zijn geëindigd
en komen te eindigen.
De te ruimen graven zijn genummerd: Alg. graf NG nr.
122 t/m Alg. graf NG nr. 153. Op de begraafplaats en
op de gemeentelijke website noordwijk.nl/grafruiming
is te vinden om welke personen het gaat.
Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen
met de begraafplaatsadministratie, te bereiken van
maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur, telefoon
+31 (0)71 36 60 000. De begraafplaatsbeheerders,
aanwezig op de begraafplaats van maandag t/m vrijdag
van 7:30 tot 16:00 uur, telefoon: +31 (0)6 53 44 94 12.

Meters groen leefgebied
Bovendien maken de meterslange bermen de
leefomgeving aantrekkelijker voor mens én dier.
Groene gevarieerde bermen zijn van grote waarde als
leefgebied voor verschillende plant- en diersoorten.

Openingstijden Klantcontactcentrum

Nieuwsbrief Bronsgeest

Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +31 (0)71 36 60 000.

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Op deze plek gaan we woningen bouwen.
Wil je graag op de hoogte gehouden
worden van nieuws en ontwikkelingen
rondom de nieuwe woonwijk
Bronsgeest? Dat kan!

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief:
noordwijk.nl/Bronsgeest
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

ISD Bollenstreek

Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad op 7, 8 en 9 december 2021
Aanvang: 20:00* uur
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie dinsdag 7 december 2021 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3a. Besluitenlijst van de commissie BME van 16 november 2021
3b. Motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Raadsvoorstel Cultuurbeleid 2022-2025 (meningsvormend)
7. Raadsvoorstel Economische samenwerking Duin- en Bollenstreek 2022 en verder (beeld- en
meningsvormend)
8. Raadsvoorstel Najaarsnota 2021 (beeld- en meningsvormend)
9. Raadsvoorstel Rekenkamerrapport Bescherming Persoonsgegevens Noordwijk (meningsvormend)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Nieuwsbrief ISD Bollenstreek iets voor u?
De ISD Bollenstreek heeft een digitale nieuwsbrief.
Wilt u regelmatig persoonlijk via de e-mail op de
hoogte gehouden worden van het laatste nieuws
rondom de uitkeringen, schulddienstverlwening, Wmo
voorzieningen en nog veel meer? Via de website
isdbollenstreek.nl kunt u zich hiervoor aanmelden.

Agenda Commissie Welzijn woensdag 8 december 2021 20:00 uur
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

Opening
Vaststelling van de agenda
Besluitenlijst van de commissie Welzijn van 3 en 17 november 2021
Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Raadsvoorstel Onderwijshuisvesting, schoolgebouw Wakersduin (beeldvormend/meningsvormend)
Beleidsplan Schuldhulpverlening 2022-2025 (beeldvormend)
Raadsvoorstel Sportbeleid 2022-2025 (beeldvormend/meningsvormend)
Rondvraag
Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 9 december 2021 20:00 uur
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststelling van de agenda
Besluitenlijsten van de commissie Ruimte van 18 en 23 november 2021
Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Raadsvoorstel Kaders voor het opstellen van de Lokale Energiestrategie (LES) 1.0 (beeldvormend)
Raadsvoorstel Vaststelling Transitievisie Warmte (meningsvormend)
Nota van uitgangspunten Bronsgeest (beeldvormend/meningsvormend)
Rondvraag
Sluiting

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus is het alleen
mogelijk de vergadering digitaal te volgen. 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 griffie@noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk.

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele onderwerpen die in de gemeente Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar noordwijk.nl/digipanel

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:
LEES VERDER >>
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Corona &
vaccinatie informatie
In deze rubriek brengen we actuele zaken en informatie rondom corona en
vaccinatie aan de orde.
Avondsluiting en strengere maatregelen
Door het toenemende aantal besmettingen is in
het hele land is de toegang tot de zorg in gevaar.
Bijna alles is gesloten vanaf 17:00 uur. De 1,5
meter afstand is verplicht voor alle volwassen
vanaf 18 jaar en op veel plekken geldt een
mondkapjesplicht. Bekijk de maatregelen in het
schema (volgende pagina).
Basisregels & blijf zoveel mogelijk thuis
Houd je aan de basisregels en blijf zoveel
mogelijk thuis. Werk thuis. Ga je bij anderen
op bezoek? Of krijg je bezoek? Doe dan eerst
een zelftest. Wees heel voorzichtig bij contact
tussen mensen van 70 jaar en ouder met
kinderen tot en met 11 jaar.
• Er geldt een sluitingstijd tussen 17:00 en
5:00 uur voor alle niet essentiële locaties,
zoals winkels en horeca.
• Essentiële winkels, zoals supermarkten en
drogisterijen, mogen wel open blijven tot
20:00 uur.

Vaccinaties
Mensen geboren in of voor 1939
Mensen geboren in 1939 of eerder kunnen
een afspraak inplannen bij de GGD voor een
corona boostervaccinatie. Het is niet nodig
om op de uitnodigingsbrief te wachten. Een
afspraak maken kan het beste online, via
coronavaccinatieafspraak.nl
Als dat niet lukt, dan kan het ook telefonisch,
via +31 (0)800 70 70. Houd dan wel rekening
met een langere wachttijd.
Voorwaarden booster
De boostervaccinatie kan gehaald worden
6 maanden na de laatste coronavaccinatie.
Daarnaast kan de prik alleen gegeven worden
twee weken voor of twee weken na een
eventuele griepprik. Voor de booster worden
mRNA-vaccins ingezet (Moderna of Pfizer).
Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder
heeft gehad.

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
175851 - 25 november 2021
Standplaatsvergunning 11 december 2021 Van
Berckelweg

Overzicht collectes
• In week 48 is een collecte gepland van het Leger
des Heils Fondsenwerving
• In week 49 zijn geen collectes gepland dit geldt
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

Noordwijkerhout
2021-020721 - 19 november 2021
Langevelderweg (St. Bavo terrein) | het bouwen van
24 nieuwe woningen
2021-020751 - 20 november 2021
Westeinde (perceel D2766) | het bouwen van een
woning
2021-020956 - 24 november 2021
Dorpsstraat 42 | het afwijken van het
bestemmingsplan winkel voor het maken van
producten
2021-020958 - 24 november 2021
Sint Antoniusstraat (perceel E7475) | het bouwen van
22 appartementen
2021-020981 - 25 november 2021
Langevelderweg 27 (Waterweide) | het kappen van 57
bomen
De Zilk
2021-020831 - 22 november 2021
Regenvlietweg 8 | het bouwen van een opbouw op
bestaande garage

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

Rijksoverheid | rijksoverheid.nl |
GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |
RIVM | coronavaccinatie.nl |

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

overkapping t.p.v. linkerzijgevel
2021-020830 - 22 november 2021
Symon Meeszstraat 14 | het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning
2021-020896 - 23 november 2021
Kapteynstraat 1 | het uitbreiden van parkeerterrein,
het verplaatsen van de rijwielberging en inrichten
omheinde buiten testlocatie
2021-020899 - 23 november 2021
Hoofdstraat 17 | het aanpassen van de voorgevel
2021-020924 - 24 november 2021
Schapedel 23 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-020676 - 18 november 2021
De Boender 7-9 | het herbouwen van de kassen en
een bedrijfspand
2021-020704 - 18 november 2021
Boechorsthof 66 | het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde
2021-020712 - 18 november 2021
Pauluslaan 41 | het verwijderen van bomen ten
behoeve van ontwikkeling van de tuin
2021-020711 - 18 november 2021
Keplerlaan 1E-a | het kappen van een boom
2021-020747 - 19 november 2021
Breloftpark 8 | het toevoegen van een prefab
schoorsteen op de nok van het dak
2021-020749 - 19 november 2021
Schoolstraat 23 | het kappen van een boom
2021-020788 - 21 november 2021
Pauluslaan 41 | het realiseren van een aanbouw met

Noordwijk
2021-018566
Uitvaltij 29 | het optrekken van de achtergevel van
een aanbouw
2021-012219
Van de Mortelstraat 218 | het realiseren van een
aanbouw aan de voorgevel eerste etage en het
verplaatsen van de entree pui

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2021-019496 - 18 november 2021
Herenweg en Gooweg | het aanleggen van een
waterleiding (Dunea)
2021-017960 - 18 november 2021
Pauluslaan 45 | het wijzigingen van de bestaande
vergunning en het aanleggen van een in -en uitrit
2021-015130 - 19 november 2021
Atjehweg 11 | het bouwen van een woning
2021-014433 - 18 november 2021
Vuurtorenplein 18 | het wijzigen van kleur en
balkonhekken
2021-014542 - 23 november 2021
Herenweg 74 (kavel B) | het bouwen van een woning
2021-016742 - 24 november 2021
Van de Mortelstraat 230 | het bouwen van een
uitbreiding aan de voorzijde van woning op de
begane grond en de verdieping en het isoleren van de
woning

LEES VERDER >>
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2021-018834 - 24 november 2021
Dobbelmannduin 39 | het realiseren van een
dakopbouw
2021-017097 - 24 november 2021
Pickéstraat 81 te Noordwijk, het maken van een uitrit
aan de achterzijde
Noordwijkerhout
2021-019272 - 24 november 2021
Westeinde 38 | het realiseren van een nieuwe berging
/opslagruimte
2021-015973 - 25 november 2021
Leeweg 19 (kavel A) | het bouwen van een woning
*voor deze besluiten geldt een uitgestelde
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

Verzonden besluiten - beroep
Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje
‘verzonden besluiten - beroep’ liggen met de daarbij
behorende stukken met ingang van de dag na
deze publicatie gedurende zes weken ter inzage
bij de gemeente Noordwijk aan de Voorstraat 42
te Noordwijk. Voor eventueel inzien, verzoeken
wij u eerst contact op te nemen met de gemeente
Noordwijk/Omgevingsdienst West-Holland, gelet
op de coronamaatregelen. Tevens is het besluit
waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12, lid
1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen op
ruimtelijkeplannen.nl
Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij
geen zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten
voorbereid met de uitgebreide procedure, start de
beroepstermijn de dag ná de terinzagelegging van
het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor
zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag na deze
publicatie. Een beroepschrift dient te worden gericht
aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag
2 december 2021.
253.083_Beeldsamenvatting_21 Coronaregels 26 November 2021_WT_druk_WT.indd 1
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Digitale versie
Toelichting
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

noordwijk.nl/gemeenteberichten
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

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.

