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Belastingen Bollenstreek

Bekendmaking invorderingsmaatregelen
gemeentelijke belastingen
Op 16 maart 2020 heeft het college van burgemeester
en wethouders van Noordwijk besloten de betaaltermijn
van de aanslagen OZB en rioolheffing 2020, voor
zover opgelegd aan eigenaren en gebruikers van nietwoningen (bedrijfspanden) te verschuiven van 30 april
2020 naar het laatste kwartaal van 2020 met betaling
in 3 termijnen in de maanden oktober, november en
december 2020. In navolging op dit besluit heeft het
college op 6 mei 2020 besloten deze regeling ook te
laten gelden voor andere aanslagen gemeentelijke
belastingen (met uitzondering van leges en
toeristenbelasting) die dit jaar zijn of worden opgelegd
aan eigenaren en gebruikers van niet-woningen.
Daarnaast heeft het college besloten het percentage
invorderingsrente (rente die in rekening wordt
gebracht bij uitstel van betaling of te late betaling)
overeenkomstig het rijksbeleid tijdelijk te verlagen van
4% naar 0,01%.

Dienstverlening rondom
Hemelvaartsdag
De gemeentelijke onderdelen en samenwerkingsverbanden zijn op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22
mei 2020 minder bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten. Ook afvalinzameling is op een ander moment.
Kijk op noordwijk.nl/nieuws voor de actuele informatie.

Deze besluiten treden in werking met onmiddellijke
ingang.

Bereikbaarheid Omgevingsdienst en het
Bouwloket tijdens feestdagen
De Omgevingsdienst West-Holland en het Bouwloket
in Noordwijk zijn gesloten op donderdag 21 mei 2020
(Hemelvaart) en op vrijdag 22 mei 2020. Op maandag
25 mei 2020 zijn ze weer telefonisch en per e-mail te
bereiken voor inwoners en bedrijven voor informatie
over omgevingsvergunningen, milieuonderwerpen en
bouwtoezicht.
Maandag 1 juni 2020 zijn de Omgevingsdienst WestHolland en het Bouwloket in Noordwijk gesloten.
Dinsdag 2 juni 2020 zijn ze weer per e-mail en telefoon
beschikbaar.
De milieutelefoon is op deze dagen 24/7 bereikbaar voor
klachten over bedrijven in uw omgeving.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Let op: ook gemeente Noordwijk handelt naar de
aanvullende maatregelen in de aanpak van het
coronavirus. U kunt niet meer zonder afspraak
terecht bij de gemeente Noordwijk. Bel voor een
afspraak naar het klantcontactcentrum. U kunt geen
afspraken meer online maken.

Locatie Noordwijk, gemeentehuis

naar ons klantcontactcentrum: +31 (0)71 36 60 000
Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Alleen op afspraak
Als het niet kan wachten. Bel dan voor een afspraak

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

Voor de lintjesregen in 2021
kunnen tot 1 juli 2020 inwoners
voorgedragen worden
Meer info: noordwijk.nl/lintjes
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 26 mei 2020
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal (zie website)

Agenda Debatraad 20.00u-22:00 uur*
1.
2.
3.
4.
4a.
4b.
4c.
4d.
4e.
5.
6.
7.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de debatraad van 21 en 23 april 2020
Bespreekstukken
Raadsvoorstel Handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek
Raadsvoorstel Reglement Adviesraad Natuur Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen 2019
Raadsvoorstel Gebruik Woningen
Raadsvoorstel Beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Vuurtorenplein
Raadsvoorstel Programma dienstverlening 2020 - 2022
Actuele moties
Rondvraag
Sluiting

Agenda Besluitenraad 22:15u-23:00 uur*
1.
2.
3.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de besluitvormende raad van 21 en 23 april 2020 (inclusief motie- en
toezeggingenlijst)
4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5. Vaststelling hamerstukken
5a. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Johanna van Hoornstraat e.o. Noordwijk
5b. Raadsvoorstel Jaarrekening VAB 2019 en concept begroting VAB 2021
5c. Raadsvoorstel Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet IOAW, IOAZ 2020
5d. Raadsvoorstel Omzetten rechtsvorm stichting Sportbedrijf Noordwijk
5e. Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Pilarenlaan 47 e.o.
5f . Raadsvoorstel Ontwerp-Programmabegroting 2021 Veiligheidsregio Hollands Midden
5g. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding bijlage raadsvoorstel Boekhorst
5h. Raadsvoorstel Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 GR KDB
6. Besluitvorming
6a. Raadsvoorstel Handhavingsverordening PW, IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019
6b. Raadsvoorstel Reglement Adviesraad Natuur Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen 2019
6c. Raadsvoorstel Gebruik Woningen
6d. Raadsvoorstel Beschikbaarstelling krediet herontwikkeling Vuurtorenplein
6e. Raadsvoorstel Programma dienstverlening 2020 - 2022 (onder voorbehoud)
7. Actuele moties
8. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad zijn indicatief.

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding
van het Coronavirus vergadert de gemeenteraad
digitaal. De agenda’s worden definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda’s en de stukken zijn
te raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad.
Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Noordwijk.

Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt
de raadsavond rechtstreeks uitgezonden via
noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
@raadnoordwijk

Doe mee met de Afvalquiz!
Test jouw kennis:

noordwijk.nl/afvalquiz

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - Zeestraat 54 in
Noordwijkerhout
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
De Oogappelboom BV. De melding gaat over het in
werking hebben van een kinderopvang (zaaknummer
2020-004884). Het betreft het houden van paarden ten
behoeve van de opvang.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met de Omgevingsdienst West-Holland via
+31 (0)71 4083 100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij
het zaaknummer: 2020-004884.

Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - Dorpsstraat 4 in
Noordwijkerhout
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Lidl Nederland GmbH. De melding gaat over het
veranderen van een supermarkt (zaaknummer
2020-005598). Het betreft de uitbreiding van de
verkoopruimte met Dorpstraat nr. 6. Het adres van het
samengevoegde pand wordt Dorpstraat nr. 4.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met de Omgevingsdienst West-Holland via
+31 (0)71 4083 100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij
het zaaknummer: 2020-005598.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning

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
Verzonden besluiten
Noordwijk
11788 - 12 mei 2020
Ontheffing strandgebruik Schelpenvisser strand
Noordwijk
27628 - 12 mei 2020
Objectvergunning voor een aantal dagen van mei t/m
oktober 2020 op de Koningin Astrid Boulevard

Heb je een vraag? Kijk eens tussen de veelgestelde vragen

Noordwijk
2020-005564 - 7 mei 2020
Karel Doormanstraat 3 | maken (veranderen) van een
uitweg
2020-005639 - 10 mei 2020
Hyacinthstraat 4 | het bouwen van een erker aan de
voorzijde van de woning
2020-005685 - 11 mei 2020
Parallel Boulevard 170 | het verbouwen van de
winkelruimte naar een appartement
2020-005688 - 11 mei 2020
Marcellusstraat 2 | het plaatsen van een aanbouw
2020-005692 - 12 mei 2020
Van de Mortelstraat 228 | het bouwen van een
aanbouw en het vervangen van de kozijnen aan de
voorzijde van het pand

noordwijk.nl/corona
LEES VERDER >>
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2020-005709 - 12 mei 2020
Koningin Wilhelmina Boulevard 101 | het verplaatsen
van het clubhuis
2020-005765 - 13 mei 2020
Beethovenweg 4 | het aanvragen om permanente
bewoning
2020-005770 - 13 mei 2020
Johannes Molegraafstraat 1 | het afbreken van de
oude en het bouwen van een nieuwe berging
2020-005782 - 13 mei 2020
Het Lappennest 42 (C 1280) | het bouwen van een
recreatiewoning
2020-005783 - 13 mei 2020
Hoofdstraat 12 | het gedeeltelijk verbouwen van een
winkelpand tot wooneenheden, 13-05-2020
Noordwijkerhout
2020-005636 - 8 mei 2020
Leidsevaart 171 | het aanleggen van een terras op het
water
2020-005632 - 8 mei 2020
Zeestraat 83A | het ombouwen van een schuur naar
een woning met entreedeur aan de voorgevel
2020-005673 - 11 mei 2020
Gooweg 13 | het plaatsen van een aanbouw
2020-005716 - 12 mei 2020
Langevelderweg 27 (BAVO terrein E 7470) | het
realiseren van een appartementengebouw

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2020-001152
Huis ter Duinstraat 13 | het splitsen van een woning
2020-003231
Huis ter Duinstraat 13 | het veranderen van een uitweg
en het splitsen van een woning
2020-002587
Langevelderlaan (kavel 43) | het bouwen van een
woning
2020-003677
Dr. Hadriaan van Neslaan 108 | het uitbreiden van de
woning aan de achterzijde

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-004025 - 8 mei 2020
Duinwetering 17 | het realiseren van een opbouw aan de

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

Noordwijkerhout
2020-003284 - 13 mei 2020
Kornoeljelaan 2 | het plaatsen van een ketenplan

Welstandsvergadering
De eerstvolgende welstandsvergadering zal
plaatsvinden op 21 mei 2020.

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.

achterzijde van de woning en het wijzigen van een kozijn
2020-003778 - 11 mei 2020
Houtkrocht 21 | het plaatsen van twee dakkapellen
op respectievelijk het voor- en achterdakvlak van de
woning
2020-004810 - 11 mei 2020
Bernadettelaan 33, kavel 806 | het bouwen van een
woning
2020-005067 - 11 mei 2020
Pauluslaan 49, kavel 38 | het kappen van één boom
2020-003662 - 12 mei 2020
Langevelderlaan (kavel 43 Sancta Maria) | het
aanleggen van een inrit/uitweg
2020-003411 - 13 mei 2020
Bloemendaalstraat 21 | het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak van de woning

noordwijk.nl/gemeenteberichten
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

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.

