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Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten
In deze rubriek vindt u informatie over meldingen,
vergunningaanvragen 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 in het Gemeenteblad op overheid.nl.

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten

De raadsvergadering op dinsdag 24 september 2019 begint om
19:30 uur in plaats van 20:00 uur. Bekijk de vergadering live via

Noordwijk
10303 - 19 september 2019
Vergunning Buitenspeeldag Boechhorst 28 september
2019 | Gerrit Heeringastraat
9203 - 19 september 2019
Vergunning Burendag 28 september | Dobbelmannduin
9578 - 13 september 2019
Ontheffing RVV Dag Liefste | Langevelderslag

noordwijk.nl/raadsvergadering.

Nog geen bezwaar mogelijk
Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén
bezwaar indienen. Wel kunt u een zienswijze indienen,
waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een
bepaalde aanvraag.

Textiel gaat bovengronds in Noordwijkerhout

Verkeersbesluiten

Op dinsdag 1 oktober 2019 gaat de inzameling van
textiel in Noordwijkerhout over op bovengrondse
containers. De oude ondergrondse containers worden
tijdelijk afgesloten om geschikt te maken voor een
andere afvalstroom.
Textiel gevoelig voor vocht
Textiel is gevoelig voor vocht en na 10 jaar zijn
ondergrondse containers door slijtage niet meer
vochtvrij.
Meer informatie: noordwijk.nl/textiel.

Tijdelijke verplaatsing weekmarkt
Noordwijkerhout
De weekmarkt van Noordwijkerhout verhuist tijdelijk van
het Marktplein naar het Dorpsplein rond de Witte Kerk.
De verplaatsing van de markt is een proef en start op 30
september 2019.
Vervolg
Eind dit jaar eindigt de proef. Dan gaat de gemeente de
resultaten bekijken. De gemeenteraad beslist uiteindelijk
of de weekmarkt definitief verhuist naar het Dorpsplein
of dat de markt op het Marktplein blijft.
Tijden markt
De markttijden blijven hetzelfde. Iedereen is iedere
maandag tussen 11.00 en 16.00 uur van harte welkom
op de markt in het centrum van Noordwijkerhout.

Gezocht nieuwe leden voor
Adviesraad Natuur, Milieu &
Natuurlijke Hulpbronnen

Burgemeester en Wethouders hebben
besloten om in de gemeente Noordwijk twee
gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen:

Gezocht! Enthousiaste en bevlogen
vrijwilligers. Die weten waar ze het over
hebben en een bijdrage willen leveren aan
een natuurlijke leefomgeving in Noordwijk.

1. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Bonnikeplein 39 Noordwijk
2. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Tulpstraat 12 Noordwijk

Gevraagd en ongevraagd advies
De Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke
Hulpbronnen adviseert zowel het college
als de gemeenteraad. Ze geven gevraagd
en ongevraagd advies aan college en raad.
Dit kan gaan over voorgenomen beleid,
projecten en andere initiatieven. De leden
van deze adviesraad worden hiervoor
formeel aangesteld door de gemeente
om hun expertise op vrijwillige basis in te
brengen tijdens de voorbereiding en het
besluitvormingsproces. Het gaat dan om
kennis en ervaring van het individuele lid op
met name die gebieden waar de adviesraad
over adviseert. Meer info en aanmelden:
noordwijk.nl/adviesraad.

Burgemeester en Wethouders hebben besloten om
een verkeersbesluit te publiceren voor Bromfietsen op
de rijbaan in Noordwijk, fietspaden rotonde Beeklaan Herenweg. Het besluit tot vaststelling van dit
verkeersbesluit is gepubliceerd op de website van de
staatscourant officielebekendmakingen.nl.

Lees verder

Evenement
bij mij om de
hoek?

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in je wijk of buurt?
Dat kan ook digitaal. Alles over
vergunningen, plannen en voorschriften.
Snel en eenvoudig, op elk moment van
de dag slechts één klik verwijderd
van de meest recente berichten.
Abonneer je op de e-mailservice of
download de app

www.overuwbuurt.overheid.nl
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Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen

Noordwijkerhout
2019132294
Westerhout 115 | het ophogen van een schutting

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van
artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit
kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen
bezwaar worden gemaakt.

Omgevingsvergunningen

Verzonden besluiten

Noordwijk
2019177917 - 11 september 2019
Nieuwe Zeeweg 70 B | het plaatsen van een
reclamebord
2019178525 - 12 september 2019
Symon Meeszstraat 14 | het tijdelijk plaatsen van een
vuilcontainer
2019180877 - 16 september 2019
Keyserswey 35 A | het maken van een buitentrap
2019181060 - 17 september 2019
Quarles van Uffordstraat 83 | de wijziging van kozijn in
het bijgebouw
2019181012 - 17 september 2019
Bernadettelaan 37, kavel 807 | het bouwen van een
woning en aanleggen van een inrit
2019182317 - 18 september 2019
Kerkstraat F5521 | het transformeren van pand naar
appartementen
2019182844 - 18 september 2019
Kruidhof 34A en 34B | het plaatsen van een
dakopbouw op 2 bergingen
2019182460 - 18 september 2019
Rudolf Tappenbeckweg 5 | het plaatsen van
bouwhekken op bestaande bouwplaats

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Noordwijkerhout
2019178535 - 12 september 2019
Kievitshorn 14 | het plaatsen van dakkapellen
2019178586 - 13 september 2019
Abeelenpark 14 | het aanbrengen van een inrit/uitrit
2019179540 - 13 september 2019
Bernadettelaan 17, kavel 801 | het bouwen van een
woning met garage en zwembad

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019134781
Oude Zeeweg 86 | het wijzigen van het gebruik

Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019115743 – 16 september 2019
Boerhaaveweg - Kadastraal sectie A - perceel 3502 |
het aanleggen van een nieuwe inrit
2019154878 – 13 september 2019
Bernadettelaan 11 (kavel 25, Sancta Maria) | het
kappen van 47 bomen
2019156048 – 13 september 2019
Pauluslaan 108 | het uitdiepen van kelder
Noordwijkerhout
2019171156 - 16 september 2019
Abeelenpark (bouwnummer 21) | het aanleggen van
een inrit
Alleen beroep
2018021859 – 18 september 2019
Westeinde 82 - Noordwijkerhout | het bouwen van een
berging (UITGEBREID)
Bezwaar en/of beroep
Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt
benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te
maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend
vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij
anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail)
gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden
aan het college van burgemeester en wethouders
van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst WestHolland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder
vermelding van het trefwoord “bezwaarschrift” en het
registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift
schort de werking van een besluit niet op. Het is in
sommige gevallen mogelijk, na instemming van het
bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over
te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de
rechtbank.
Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf
de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders

vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend
belang heeft kun u een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen
van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten
verschuldigd.
Alleen voor instellen beroep
Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mogelijk is,
staat dat boven de betreffende besluiten vermeld.
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 zijn geen zienswijze
hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de
tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking
van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een
beroepschrift dient te worden gericht aan de
Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag.
Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende
vergunning, kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer
(071) 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00 en 14:00
uur. U kunt uw vraag ook stellen via
infobouwen@odwh.nl.

Welstandsvergadering
De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt
iedere week op donderdag een welstandsvergadering.
De openbare vergadering is in de oneven weken op de
locatie Herenweg 4 te Noordwijkerhout en begint om
9:00 uur. In de even weken vindt beoordeling digitaal
plaats en is er geen bijeenkomst. De agenda’s van die
vergaderingen zijn de dag voor de vergadering op te
vragen via infobouwen@odwh.nl.

Bereikbaarheid Omgevingsdienst en het
Bouwloket op 3 oktober 2019
Op donderdag 3 oktober 2019 zijn de
Omgevingsdienst West-Holland en het Bouwloket in
Noordwijk gesloten. U kunt uw bouwvragen mailen
aan infobouwen@odwh.nl.
De milieutelefoon is deze dag wel bereikbaar.
Vrijdag 4 oktober zijn ze weer bereikbaar voor
inwoners en bedrijven voor informatie over
omgevingsvergunningen, milieu onderwerpen en
bouwtoezicht.

Nieuws van de Raad

Agenda openbare rondetafelgesprekken
gemeenteraad op dinsdag 1 oktober 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: n.t.b.

Meer informatie

De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019
iedere maand rondetafelgesprekken. De locatie
kan verschillen per keer. De actuele agenda
en de stukken zijn te raadplegen op
noordwijk.nl/gemeenteraad. Op de website staat
welke mogelijkheden er zijn om in te spreken.

Agenda Rondetafelgesprekken vanaf 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Vaststelling besluitenlijst RTG’s van 10 en 17
september 2019

Het Gesprek: hierin worden de raadsvoorstellen,
beleidsnota’s ed. geagendeerd, waarover de raad
meer informatie wenst. Inwoners, instellingen en
bedrijven, die bijvoorbeeld bij de voorbereiding zijn
betrokken, kunnen gericht worden uitgenodigd
om aan tafel te zitten. Ook is het mogelijk om
in te spreken. Deze vorm komt het dichtst bij de

5. Bedrijveninvesteringszones BIZ voor Noordwijk
Binnen en Noordwijk aan Zee – Gesprek
6. Verlenging werkingsduur nota ‘Minima doen mee’
- Gesprek
7. Sluiting

traditionele commissie. Per Gesprek is er een lid per
fractie aanwezig.
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via @raadnoordwijk.

Gemeente Noordwijk

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)

maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 17:00 uur
donderdag van 17:00 – 20:00 uur
Op afspraak (publieksbalie):
maandag tot en met vrijdag van
13:30 – 16:00 uur

maandag tot en met vrijdag
van 8:30 – 12:30 uur
donderdag van 17:00 – 20:00 uur
Zonder afspraak afhalen van paspoort, identiteitskaart
en rijbewijs of doorgeven verhuizing:

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
alleen op afspraak

Alleen op afspraak voor aanvragen van: ID-kaart,
paspoort, rijbewijs, gezondheidsverklaring, uittreksel
basisregistratie personen, Verklaring Omtrent Gedrag.
maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 12:00 uur
woensdag van 14:00 – 19:00 uur
U kunt telefonisch een afspraak maken
+31 (0)71 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.

Digitale versie

Toelichting
Aankondigingen zijn geen officiële publicaties
In deze gemeenteberichten staan geen officiële
publicaties. De officiële publicaties zijn te vinden op
overheid.nl. Wel vindt de gemeente het belangrijk dat
u op een eenvoudige manier kennis kunt nemen of er
bij u in de buurt iets speelt. Daarom vindt u hier een
aankondiging. Als er een aankondiging is waar u meer
over wilt weten, kijk dan op de officiële publicatie op
overheid.nl. Mocht u dan nog vragen hebben kunt u
uiteraard altijd mailen of bellen met de gemeente of
de omgevingsdienst.
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 of een boom wilt
kappen. Deze vergunning kunt u aanvragen via
omgevingsloket.nl. Deze aanvragen worden
behandeld door Omgevingsdienst West-Holland
+31 (0)71 40 83 100.

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
Ingekomen aanvragen worden gepubliceerd om
belanghebbenden te laten weten dat er iets is
aangevraagd, zodat ze niet verrast wordt door een
vergunning. Ingekomen aanvragen liggen niet ter
inzage. Deze 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. Wel kunt u een zienswijze
indienen. Op deze manier kunt u laten weten hoe u
denkt over een bepaalde aanvraag.
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.

noordwijk.nl/gemeenteberichten

Colofon
Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de
gemeente: noordwijk.nl
Contact met de gemeente
Bel +31 (0)71 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.

Samen zie je veel beter wat er
gebeuren moet
Samen zie je veel beter wat er
Een mooi Noordwijk
Binnen verenigt
gebeuren
moetons
Kernwethouder Dennis Salman gaat in gesprek met de wijkverenigingen op woensdag 2 oktober

Een mooi Noordwijk Binnen verenigt ons

om te horen wat er leeft. Binders hebben zich verenigd omdat ze trots zijn op hun Noordwijk
Binnen. Zij kunnen de wethouder als geen ander bijpraten. Vindt u het als Binder leuk om daarbij
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te zijn? Loop gerust aan en praat mee.
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hebben zich verenigd omdat ze trots zijn op hun Noordwijk
De avond is in de Vinkenhof, Achterzeeweg
1. We
starten
omBinders
19:30 uur.
Binnen. Zij kunnen de wethouder als geen ander bijpraten. Vindt u het als Binder leuk om daarbij
te zijn?
Loop gerust aan en praat mee. Samen zie je veel beter wat er gebeuren moet.
In de kern draait het om u en Noordwijk
Binnen.
De avond is in de Vinkenhof, Achterzeeweg 1. We starten om 19:30 uur.
In de kern draait het om u en Noordwijk Binnen.
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De rijke oogst van de eerste ronde kernbezoeken
Terugkoppeling – Samen maken we Noordwijk
Samen maken we Noordwijk. Dat is de missie van de gemeente. We gaan voor een nieuwe samenwerking met u.
Daar staat dit college voor. Een van de werkvormen is het kernbezoek waarbij we luisteren naar u.
Uw tips & tops
De eerste reeks is achter de rug. Elk collegelid sprak zijn kern en hoorde wat er leefde. Wat actueel is. Waar het beter kan. De oogst van deze eerste
reeks kernbezoeken is verwerkt en meegenomen bij het opstellen van de collegeagenda. Dat maakt natuurlijk nieuwsgierig naar wat de gemeente
heeft gedaan met uw tips & tops. Met een paar kon de gemeente meteen aan de slag. Naast concrete acties hebben we een lange lijst van punten die
we op termijn kunnen gebruiken. Bent u benieuwd naar het overzicht? Ga dan naar noordwijk.nl/oogsteersteronde. U zult versteld staan van wat er
in gang is gezet.

De volgende ronde. Wethouders bezoeken hun kern
Na de eerste ronde bezoeken aan de kernen dit voorjaar, bereidt gemeente Noordwijk nu de tweede ronde voor. Bij de
invullling van de bezoeken is aansluiting gezocht bij het karakter van iedere kern. Het doel is zoveel mogelijk
inwoners inspireren om te komen. Want de kernwethouders willen graag het contact met hun kern verder versterken.
Om samen tot oplossingen te komen die het leven in de kern nog fijner maken. Samen maken we Noordwijk!

Noordwijk Binnen

Noordwijkerhout

Woensdag 2 oktober gaat kernwethouder Dennis Salman in gesprek
met de wijkverenigingen om te horen wat er leeft. Maar natuurlijk is
iedereen welkom. Immers, samen zorgen we voor een mooi Noordwijk
Binnen waar we trots op kunnen zijn. De avond is in de Vinkenhof en
start om 19:30 uur.

Vrijdag 11 oktober is kernwethouder Sjaak van den Berg weer op het
dorp. Hij zit vanaf 19:30 uur voor Noordwijkerhouters klaar in Café van
der Geest. Een gezellig treffen ligt in het verschiet. Natuurlijk wel met
een serieuze ondertoon.

Noordwijk aan Zee

De Zilk

Maandag 14 oktober organiseert kernwethouder Henri de Jong voor
u een netwerkborrel. Hij hoort graag wat u voor ogen heeft met uw
Noordwijk aan Zee. En waar we de krachten kunnen bundelen. Om
19:30 uur bent u welkom in het Alexander Hotel.

Maandag 28 oktober organiseert kernwethouder Roberto ter Hark
met Piet Pennings een burenbezoek in De Zilk. Onder elkaar de dingen
doorpraten. Bepalen waar het weer wat beter kan. Wat aandacht behoeft. Wie in De Zilk ook een burenbezoek wil organiseren moet dat
even laten weten via gemeente@noordwijk.nl of +31 (0)71 36 60 000.

Meer weten?
Meer weten over deze initiatieven? Mail naar gemeente@noordwijk.nl of bel +31 (0)71 36 60 000.
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Zo lekker tafeltennissen
kun je alleen in Noordwijk
Jonge sporters. 55+ sporters. Parasporters opgelet. Op vrijdag 4, zaterdag 5
en zondag 6 oktober 2019 kunnen jullie in Noordwijk kennismaken met tafeltennis.
De organisatoren hebben alles uit de kast getrokken om je een onvergetelijke zaterdag te bezorgen
rond een sport waar je misschien nog niet aan toegekomen bent.

Terwijl de Europese jeugdtop in actie komt,
tijdens de Europe Youth Top-10 maken
scholieren, ouderen en parasporters kennis
met deze uitdagende sport. Ook mooi. Het is
alle drie de dagen lekker dichtbij huis in de
mooiste sportaccommodatie van de regio:
Sportpark Duinwetering in Noordwijk. En het
is nog gratis bovendien.

Vrijdag 4 oktober
Clinic voor 55+sporters

Nederlands bekendste tafeltennisster verzorgt deze dag een clinic voor de doelgroep
55+, van 11:15 uur tot 12:45 uur. Tijdens de
clinic neemt Bettine Vriesekoop de deelnemers mee in haar werk als ambassadeur
van de Tafeltennissport, en vertelt zij over
haar leven in China en over tafeltennis als
gezondheidssport. Daarna ga je met haar
aan de slag en ervaar je hoe tafeltennis kan
bijdragen aan je fitheid.

Zaterdag 5 oktober
Clinic voor parasporters

Paralympisch Kampioene Kelly van Zon,
internationale rolstoelspeler Gerald van
Grunsven én trainster Saskia Meijer
ontvangen tussen 14:00 en 16:00 uur parasporters en zetten in op een clinic die zijn
weerga niet kent. Dat doet tafeltennis voor je
lichaam en geest.

Zondag 6 oktober
Scholierenkampioenschap

Speciaal voor de groepen 5-6-7-8, vanaf
10:00 ’s ochtends tot 17:00 ’s middags.
Terwijl de Europese jeugdtop in actie komt
strijden de basisschoolscholieren tegen
elkaar tijdens hét scholierenkampioenschap
2019! Halverwege de dag geven de professionals van MJ Tafeltennis een waanzinnige
demonstratie die je echt niet mag missen!

Geef je op

Zin in deze sportieve kennismaking met
tafeltennis? Geef je op via de website tafeltennis.nl/europeyouthtop10-side-events

European City of Sport

Jullie zijn van harte uitgenodigd door
lokale tafeltennisvereniging TOV Noordwijk,
wethouder Sjaak van den Berg, de NTTB, en
natuurlijk gastheer Sportbedrijf Noordwijk.
Ze staan voor Noordwijk – European City
of Sport 2017. Een eretitel die er mede toe
geleid heeft dat Noordwijk de Europe Youth
Top-10 mag hosten. Ze kijken uit naar je
komst!

18-131.3

Uitgelezen moment

