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Expositie Kim Korsuize
Kim Korsuize was als kind altijd al creatief bezig maar
begon pas veel later met schilderen. In september 2018
is ze gestart met schilderen en het is inmiddels echt
haar passie geworden.
Ze experimenteert met verschillende stijlen, technieken
en materialen en vindt het vooral leuk om dieren en
natuur te schilderen, al dan niet met een surrealistisch
tintje. Haar schilderijen zijn vooral kleurrijk en een
beetje anders. De werken zijn met acrylverf of met soft
pastel gemaakt. De expositie zal van 16 december 2019
tot 7 februari 2020 te zien zijn in het gemeentehuis
Noordwijkerhout, annex bibliotheek.

Gemeentelijke locaties maandag
16 december 2019 vanaf 13:00 uur gesloten
In verband met een personeelsbijeenkomst sluiten
de gemeentelijke locaties op maandag 16 december
2019 vanaf 13:00 uur. Onze medewerkers en de
publieksbalie zijn vanaf de genoemde tijdstippen niet
meer telefonisch en via sociale media bereikbaar of te
bezoeken.
We staan dinsdag 17 december 2019 vanaf 8:30 uur
weer voor u klaar. Onze excuses voor het ongemak.
Grof vuil
Let op: ook uw grofvuilmeldingen moeten om 13:00 uur
gedaan zijn.

Contact en openingstijden
Meer informatie over contact en openingstijden:
noordwijk.nl/openingstijden.

Word lid van het digipanel
Denk mee over verplaatsing
weekmarkt Noordwijkerhout

Campagne ‘Inzet oudere vrijwilliger’ van
Bollenstreek met elkaar
Gaat u binnenkort met pensioen en wilt u graag iets blijven
doen? Denk dan aan vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk
is waardevol. Voor de sportclubs en verenigingen in uw
dorp, voor de ouderen in het verzorgingshuis, voor uw
plaatsgenoten. Maar ook voor uzelf.

Ga voor informatie en aanmelding
naar noordwijk.nl/digipanel.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
alleen op afspraak

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.
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

Alleen op afspraak 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.
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 17 december 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk

Agenda Debatraad 20:00u-22:00 uur*

Brief ISD
Hebt u van de ISD een Pgb voor hulp bij het huishouden
of begeleiding? Dan krijgt u vóór 18 december 2019
een persoonlijke brief. In die brief staat de hoogte van
uw Pgb voor 2020. In deze brief staat ook wat u kunt
doen als u met uw zorgverlener een hoger uurtarief
hebt afgesproken dan het tarief dat u krijgt.
Eigen bijdrage 2020
Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de hoogte van uw eigen
bijdrage vor de Wmo. De maximale eigen bijdrage is in
2020:
• Voor een alleenstaande: € 19,- per maand.
• Voor echtparen of samenwonenden allebei boven de
AOW-gerechtigde leeftijd: € 19,- per maand.
• Voor echtparen of samenwonenden waarvan één van
beiden of allebei nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd
heeft bereikt, geldt geen eigen bijdrage.

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst vorige debatraad
4. Bespreekstukken
4a. Raadsvoorstel Decembernota
4b. Raadsvoorstel Erfgoedverordening Noordwijk 2019
5. Actuele moties
6. Rondvraag
7. Sluiting

Agenda Besluitenraad 22:15u-23:00 uur*

1. Heropening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst vorige besluitenraad (inclusief motie- en toezeggingenlijst)
4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5. Vaststelling hamerstukken
5a. Raadsvoorstel voor aanvraag voor renovatie paardenbak en voorzieningen
5b. Raadsvoorstel controleprotocol 2019
5c. Raadsvoorstel komgrens Langevelderweg–Boekhorsterweg in Noordwijkerhout
5d. Raadsvoorstel onderhoud asfaltwegen gemeente Noordwijk 2019
5e. Raadvoorstel Verlening ontheffing vereiste ingezetenschap
5f. Raadsvoorstel aanvullend budget Zorgpauze
5g. Raadsvoorstel belastingverordeningen 2020
5h. Raadsvoorstel bouw woning Oude Zeeweg 61 te Noordwijk
6. Besluitvorming
6a. Raadsvoorstel Decembernota
6b. Raadvoorstel Erfgoedverordening Noordwijk 2019 (onder voorbehoud)
7. Actuele moties
8. Sluiting

De eigen bijdrage is een vast bedrag ongeacht uw
inkomen en vermogen. Het Centraal Administratie
Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast.

* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad zijn indicatief.

Volg de ISD Bollenstreek ook op:

Meer informatie

Agenda voor de openbare vergadering van
de Cliëntenraad ISD Bollenstreek

De raadsvergaderingen vinden plaats in De Duinpan
in De Zilk. De agenda’s worden definitief vastgesteld
ter vergadering. De actuele agenda en de stukken
zijn te raadplegen op noordwijk.nl/gemeenteraad.
U kunt vanaf 1 januari uitsluitend inspreken in
de Rondetafelgesprekken. Op de website vindt
u meer informatie. Op donderdag 12 december
a.s. is er in het gemeentehuis van Noordwijk een
inloopspreekuur voor inwoners, van 18:45 uur tot
19:30 uur. U kunt zich aanmelden tot donderdag 12
december a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder)
van de vergadering voor inwoners een busje laten
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het

>> Vervolg Campagne ‘Inzet oudere vrijwilliger’ van
Bollenstreek met elkaar
In een vrijwilligersfunctie kunt u uw kennis en ervaring
blijven inzetten, om anderen te helpen of om uw
buurt mooier te maken. Tegelijkertijd doet u nieuwe
vaardigheden op en vergroot u uw netwerk.
Noordwijk
Het vrijwilligerswerk in de gemeente is te vinden
in de online vacaturebank van Welzijn Noordwijk
welzijnnoordwijk.nl/vrijwilligerswerk.
Voor algemene informatie over vrijwilligerswerk belt u
met + 31 (0)71 71 14 334 (kernen Noordwijk aan Zee
en Noordwijk Binnen) of +31 (0)252 343 800 (kernen
Noordwijkerhout en De Zilk). U kunt ook kijken op
bollenstreekmetelkaar.nl.

gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan.
Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag
16 december a.s 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.
Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Noordwijk, de bibliotheek in
Noordwijkerhout en de bibliotheek in Noordwijk.

Meer informatie
Voor vragen over uw Pgb of de Wmo kunt u contact
opnemen met de ISD. Voor vragen over uw eigen
bijdrage kunt u op u op de website van het CAK
www.hetcak.nl terecht. U kunt ook het gratis
informatienummer van het CAK 0800 19 25 bellen.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
0800 95 67 000 (gratis)
Website:
www.isdbollenstreek.nl
E-mail:
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk:
bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats.

Datum: maandag 16 december 2019
Aanvang: 12:15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse
(vergaderzaal 1)

Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt de
raadsavond rechtstreeks uitgezonden.

1.
2.
3.
4.
5.

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
 @raadnoordwijk.

6.
7.
8.

ISD Bollenstreek

Persoonsgebonden budget en eigen
bijdrage Wmo 2020
Vraag
Ik heb via de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) een persoonsgebonden budget (Pgb). Wijzigt
de hoogte van mijn Pgb en van mijn eigen bijdrage in
2020?
Antwoord
Ja, de hoogte van uw Pgb en van uw eigen bijdrage
wijzigen per 1 januari 2020. De nieuwe tarieven staan
in het Uitvoeringsbesluit Wmo. Dit Uitvoeringsbesluit
Wmo staat op de website van de ISD Bollenstreek
(ISD) onder Verordeningen en regelingen.



Opening
Mededelingen
Ingekomen en verzonden stukken
Vaststelling van de agenda
Notulen van de vergadering van 18 november
2019
Inventarisatie van opleidingswensen van de
Cliëntenraad voor het jaar 2020
Rondvraag
Afsluiting

De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de
Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten die
via de ISD Bollenstreek een uitkering PW krijgen. De
vergaderingen zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn bij
deze vergadering, dan kunt u zich tot 16 december
2019 aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan
via clientenraad.isd@hotmail.nl.

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

LEES VERDER >>
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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
12330 - 4 december 2019
Ontheffing sluitingstijd Open Doors 1 januari 2020
De Grent
11870 - 4 december 2019
Evenementenvergunning Konijnenveiling 14 december
2019 SJC
12953 - 5 december 2019
Objectvergunning tent 13 december 2019 Hoofdstraat
12955 – 5 december 2019
Ontheffing art 35 DHW 13 december 2019 Hoofdstraa
Noordwijkerhout
10510 – 6 december 2019
Vergunning evenement Boerenkerstmarkt 11
december 2019 de Hafakker
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.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer – Langevelderlaan 4 te
Noordwijk
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Gebroeders Rotteveel, Langevelderlaan 4 te Noordwijk.
De melding gaat over het veranderen van een
gemengd teeltbedrijf (zaaknummer 2019208903). Het
betreft de uitbreiding van de kassen en de realisatie
van twee watersilo’s.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
de Omgevingsdienst West-Holland via + 31 (0)714083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het
zaaknummer: 2019208903.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019240727 – 4 december 2019
Bos, Zee en Duin 11 | het bouwen van een carport
2019237802 – 28 november 2019
Pauluslaan 53 kavel 40 Sancta Maria | het kappen van
20 bomen

2019240074 – 3 december 2019
Sectie G perceelnummer 4207 (Nabij Losplaatsweg) |
het uitvoeren van werk of werkzaamheden
2019241632 – 5 december 2019
Achterweg 11 A | het plaatsen van afvalcontainers,
Objectvergunning
2019238819 – 29 november 2019
Duinkant 78 | het bouwen van een dakkapel
2019238944 – 30 november 2019
Freesialaan 8 | het bouwen van een aanbouw
2019238740 – 29 november 2019
Herenweg 263 | het bouwen van een entreeportaal,
dakterras en raamkozijnen voorgevel
2019241364 – 4 december 2019
Koningin Astrid Boulevard 101 | het plaatsen van een
terrasoverkapping
2019240579 – 3 december 2019
Naast de strandafgang 27 | het plaatsen van een
openbaar invalide toilet
2019240938 – 4 december 2019
Northgodreef (wijk Boerenburg) | het verlengen van de
bestaande vergunning
2019240208 – 3 december 2019
Pauluslaan 29, kavel 211 | het kappen van bomen
2019240187 – 3 december 2019
Pauluslaan 55 kavel 41 | het kappen van bomen
2019238717 – 30 november 2019
Schoolstraat 47 | het realiseren van appartement
Noordwijkerhout
2019241595 – 3 december 2019
Westeinde 38 | het plaatsen van een tijdelijke
containerwoning
2019240087 – 3 december 2019
Bernadettelaan 23, kavel 140 | het bouwen van een
woning
2019241672 – 5 december 2019
Boekhorsterweg 18 | het plaatsen van een drijvende
steiger
Meer weten over ingekomen aanvraag
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen
worden geweigerd.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019195736
Bomstraat 11-13 | het opsplitsen van winkelpand in
winkelpand en winkelpand-galery
2019203700
Koningin Astrid Boulevard 17 | het verbouwen van een
woning
2019203759
Koningin Astrid Boulevard 17 | het plaatsen van een
dakkapel op de garage
2019209605
Prins Bernhardstraat 24 | Het verbouwen van een
woonhuis
2019195487
Prins Hendrikweg 34 | het verbreden van de uitrit en
het maken van een nieuwe keerwand
Noordwijkerhout
2019139043
Delfweg, Kad Sectie A perceelnummer 3349 | het
bouwen van agrarische bedrijfsbebouwing
2019199298
Dorpsstraat 4 te Noordwijkerhout | het wijzigen van de
gevel en uitbreiden winkel.

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.

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019197496 – 2 december 2019
Kostverloren 7 | plaatsen van een dakkapel
2019204499 - 3 december 2019
Tamarijnslaantje 20 | het plaatsen van een dakkapel
op voordakvlak
2019203293 - 3 december 2019
Van Hardenbroekweg 15 | het aanleggen van een
parkeerplaats
Noordwijkerhout
2019197223 – 5 december 2019
Theresialaan 7, kavel 132 | het bouwen van woning
Van rechtswege
Noordwijkerhout
2019156869 – 29 november 2019
Sixenburg Sectie B 5012 | het verbreden van de brug
en tijdelijk verharden pad

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.

Vuurwerkverkoop
in mijn straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice
of download de app
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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. 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

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.

