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Dag van de Mantelzorg
Op de Dag van de Mantelzorg worden mensen die
zorgen voor een ander verrast. Op vrijdag 8 november
en zaterdag 9 november 2019 zet de gemeente
Noordwijk de mantelzorgers in het zonnetje.
Mantelzorgers Noordwijkerhout en De Zilk
De gemeente organiseert op vrijdag 8 november
2019 een middag voor mantelzorgers uit de kernen
Noordwijkerhout en De Zilk. De middag is vanaf 13:45
uur in Ontmoetingscentrum Puyckendam Pilarenlaan
4P1. Mantelzorgers kunnen zich tot 31 oktober 2019 via
wmo@noordwijk.nl.

Iets te melden aan de Raad?
Bekijk je mogelijkheden
In Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk bouwen we aan iets moois. Samen met onze
inwoners en ondernemers. Wat speelt er bij jou? En welke ideeën heb je? Daar zijn we
benieuwd naar.
Aandacht voor jouw onderwerp
Heb je iets te melden aan onze raadsleden? Of heb
je opmerkingen over onderwerpen die op de politieke
agenda staan? Dan kun je bij de gemeenteraad terecht.
Haar kerntaak is het vertegenwoordigen van inwoners,
het controleren van het college en het vaststellen van
nieuwe regels en beleid.
Er zijn verschillende mogelijkheden om aandacht te
vragen voor jouw onderwerp. Zo kun je inspreken
bij rondetafelgesprekken of een fractie spreken
tijdens het maandelijkse fractiespreekuur. Maar je

Mantelzorgers Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee
Op zaterdag 9 november 2019 organiseert Welzijn
Noordwijk een middag voor alle mantelzorgers uit de
kernen Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee. De
middag is vanaf 14:00 uur in Huis ter Duin. Aanmelden
voor deze middag kan tot 4 november 2019 via
aanmelden@welzijnnoordwijk.nl.
Informatie
Meer informatie over het programma van beide
middagen staat op noordwijk.nl/mantelzorg.

Themajaar 2020 in het teken van ‘75 jaar
vrijheid’
Gemeente Noordwijk heeft het voornemen om in 2020
met alle Noordwijkse verenigingen en stichtingen een
eigen invulling te geven aan ‘75 jaar vrijheid’, bovenop
het landelijke programma van het Nationaal Comité 4
en 5 mei. Meer informatie over het themajaar vindt u op
noordwijk.nl/75jaarvrijheid.

kunt ook gewoon mailen of een brief sturen naar de
gemeenteraad.
Bekijk je mogelijkheden
De raadsleden willen jouw mening, ideeën en initiatieven
graag horen. Over onderwerpen die al op de agenda van
de gemeenteraad staan, maar ook thema’s die meer
aandacht verdienen.
Participeer daarom mee en bekijk je
inspraakmogelijkheden op noordwijk.nl/gemeenteraad.

Evenement bij
mij om de hoek?

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.

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice
of download de app
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 15 oktober 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk

Agenda Debatraad 20:00u-22:00 uur*
1.
2.
3.
4.
4a.
4b.
4c.
4d.
5.
6.
7.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst vorige debatraad
Bespreekstukken
Raadsvoorstel Najaarsnota
Raadsvoorstel Themajaar 2020
Raadsvoorstel Zonnepark Leeuwenhorsterhoek
Raadsvoorstel Werkingsduur nota ‘minima doen mee’
Actuele moties
Rondvraag
Sluiting

Aanmelden voor 1 januari 2020
Maakt u nog geen gebruik van de collectieve
aanvullende zorgverzekering? Dan adviseren wij u om
u vóór 1 januari 2020 aan te melden.

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 Alleenrecht Maregroep
5b. Raadsvoorstel Financiële bijdrage aan Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
5c. Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet voor 2019 voor toepassen bestratingsmateriaal conform UVOR
5d. Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Leidsevaart 52 (Noordwijkerhout)
5e. Raadsvoorstel Mandaatregeling griffier
5f. Raadsvoorstel Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) voor Noorwijk Binnen en Noordwijk aan Zee
6. Benoeming lid agendacommissie
7a. Raadsvoorstel Najaarsnota
7b. Raadsvoorstel Zonnepark Leeuwenhorsterhoek
7c. Raadsvoorstel Themajaar 2020 (onder voorbehoud)
7d. Raadsvoorstel Werkingsduur nota ‘minima doen mee’ (onder voorbehoud)
8. Actuele moties
9. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad zijn indicatief.

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 10 oktober 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 10 oktober 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

ISD Bollenstreek

Collectieve aanvullende zorgverzekering
2020
Vraag
Ik maak dit jaar gebruik van de collectieve aanvullende
zorgverzekering. Kan ik daar in 2020 ook weer gebruik
van maken en zijn de nieuwe bedragen al bekend?
Antwoord
Ook in 2020 kunt u als inwoner van de gemeenten
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen gebruik maken
van de collectieve aanvullende zorgverzekering bij Zorg
en Zekerheid. Naast de korting die Zorg en Zekerheid

Deelnemers 2019
Maakt u in 2019 al gebruik van de collectieve
aanvullende zorgverzekering? Dan ontvangt u uiterlijk
begin december 2019 van de ISD Bollenstreek
persoonlijk een brief met meer informatie.
Uitkering PW en nog geen deelnemer
Hebt u een uitkering op basis van de Participatiewet
en maakt u nog geen gebruik van de collectieve
aanvullende zorgverzekering? Dan ontvangt u van
de ISD Bollenstreek uiterlijk begin december 2019
persoonlijk een brief met meer informatie.

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

Meer informatie

voor 2020 zijn uiterlijk eind november 2019 bekend. De
ISD Bollenstreek heeft dan een nieuwe folder voor de
collectieve aanvullende zorgverzekering 2020.

Hoe kan ik me aanmelden?
Uiterlijk eind november volgt meer informatie over hoe
u zich kunt aanmelden.
Meer informatie
Voor vragen en/of meer informatie over de collectieve
aanvullende zorgverzekering en de actuele inkomensen vermogensgrenzen kunt u terecht bij de ISD
Bollenstreek.
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.
Volg de ISD Bollenstreek ook op:


rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het
gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw
aanmelding ontvangen we graag voor maandag 14
oktober 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.
Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt de
raadsavond rechtstreeks uitgezonden.
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
@raadnoordwijk.

u geeft, betaalt uw gemeente ook een bijdrage in de
premie van de aanvullende zorgverzekering.
Voorwaarden collectieve aanvullende
zorgverzekering
Om deel te kunnen nemen moet u voldoen aan de
voorwaarden:
• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk
of Teylingen
• Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 120%
van de voor u geldende bijstandsnorm
• Uw vermogen is niet hoger dan de in de
Participatiewet genoemde vermogensgrenzen
• U bent vanaf 1 januari 2020 ook voor de
basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.
Bedragen en folder 2020
De premiebedragen en de bijdrage van uw gemeente

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
11284 - 11 oktober 2019
Ontheffing sluitingstijd 15 oktober 2019 Beach Club O.
Koningin Wilhelmina Blvd 106
10999 – 11 oktober 2019
Objectvergunning Schuitengat 14 oktober 2019
Verschoor
11000 - 9 oktober 2019
Evenementenvergunning Trailrun 26 oktober 2019
Duingebied
10944 - 7 oktober 2019
Evenementenvergunning Halloween Vinkeveld op 26
oktober 2019
LEES VERDER >>
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De Zilk
9834 - 2 oktober 2019
Evenementenvergunning Sinterklaasintocht 17
november 2019 Stichting Jeugdwerk De Zilk
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.

over het ontwerp exploitatieplan. De zienswijze kan
worden gericht aan de gemeenteraad (Postbus 298,
2200 AG Noordwijk) onder vermelding van ‘Zienswijze
ontwerp 2e herziening exploitatieplan Offem-Zuid’.
Ook het indienen van een mondelinge zienswijze (op
afspraak) is mogelijk.
Voor een eventuele mondeling zienswijze kunt u
contact opnemen met het projectteam Offem-Zuid,
T + 31 (0)71 36 60 000.

Bestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin, 1e
herziening’
Het college van Burgemeester en Wethouders van
Noordwijk maakt bekend dat de gemeenteraad op 24
september 2019 het bestemmingsplan ‘Zee, Strand
en Duin, 1e herziening’ op grond van artikel 3.1 Wet
ruimtelijke ordening gewijzigd heeft vastgesteld.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij
behorende stukken ligt met ingang van 16 oktober
2019 gedurende zes weken ter inzage. Het plan is in
te zien in het gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat
42 te Noordwijk. Daarnaast is het plan in te zien op de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met de
plancode NL.IMRO.0575.BPZSD1eherziening-VA01.
Voor de beroepsmogelijkheden wordt verwezen naar
de officiële bekendmaking.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en Wethouders hebben besloten
om in de gemeente Noordwijk de volgende
gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen:
1.
2.
3.

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:
Golfbaan 76 Noordwijk aan Zee
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken: W. H.
van Konijnenburgstraat Noordwijk
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken:
Zeewinde Noordwijk

Burgemeester en Wethouders hebben eveneens de
volgende verkeersbesluiten vastgesteld:
1.
2.

Het instellen van een voetgangersoversteekplaats
op het Wantveld in Noordwijk
Het instellen van een parkeerverbod op de Heilige
Geestweg – Raadhuisstraat in Noordwijk

Deze verkeersbesluiten zijn gepubliceerd op
de website van de staatscourant:
www.officielebekendmakingen.nl.

Ontwerp tweede herziening exploitatieplan
‘Offem Zuid’
Jaarlijks moet het exploitatieplan Offem Zuid worden
herzien. Dit om tot een eerlijke verdeling van alle
kosten en baten te komen tussen de verschillende
grondeigenaren in het hele gebied van Offem Zuid.
Het exploitatieplan is het ‘huishoudboekje’ van Offem
Zuid. Alle opbrengsten en uitgaven staan er in.
Inzage
De tweede herziening van het ontwerp exploitatieplan
‘Offem Zuid’ ligt vanaf 16 oktober 2019 tot en met
26 november 2019 voor iedereen ter inzage op
het gemeentehuis aan de Voorstraat 42.
Het plan is te raadplegen via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde inzagetermijn (6
weken) kunnen belanghebbenden bij voorkeur
schriftelijk (e-mail kan ook) een zienswijze indienen

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019163708
Leon Senfstraat 29 | het kappen van een boom
De Zilk
2019170937
Beeklaan 13 | het moderniseren van de antenneinstallatie
Noordwijkerhout
2019158368
Leidsevaart 78 | het wijzigen van agrarische woning
naar plattelandswoning
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
Noordwijk
2019192481 – 1 oktober 2019
Jan van Henegouwenweg 2 | het vervangen van
galerijhekken, 01-10-2019
2019192910 – 2 oktober 2019
Langevelderlaan, tussen hoofdgebouw en Bernadette |
het kappen van bomen
2019193332 – 2 oktober 2019
Liduinalaan 3, kavel 8 | het bouwen van een woning
2019193157 – 3 oktober 2019
Dobbelmannduin 46 | het kappen van 2 esdoorns
2019193476 – 3 oktober 2019
Nieuwe Zeeweg 165 | het aanleggen van een
regenwateruitlaat
2019195487 - 7 oktober 2019
Prins Hendrikweg 34 | het verbreden van de uitrit en
het maken van een nieuwe keerwand
2019195736 – 7 oktober 2019
Bomstraat 11-13 | het opsplitsen van winkelpand in
winkelpand en winkelpand-galerie
2019196124 – 7 oktober 2019
Prins Hendrikweg 34 | het aanbouwen van een kelder
2019197752 – 8 oktober 2019
Willem-Alexanderpark 55 | het realiseren van 6
levensloopbestendige appartementen, 08-10-2019
2019197845 – 8 oktober 2019
Van de Mortelstraat 190 | het doorbreken van een
dragende wand met ondersteuning
2019198004 – 9 oktober 2019
Everwijnpark 15 | het uitbreiden aan de achterkant van
de woning
2019197496 – 8 oktober 2019
Kostverloren 7 | het plaatsen van een dakkapel
De Zilk
2019194726 – 4 oktober 2019
Regenvlietweg 12 | het verhogen van de dakopbouw
Noordwijkerhout
2019193351 – 3 oktober 2019
Langevelderweg 27 F | het verbouwen van het
Pesthuis (BAVO)
2019193940 – 4 oktober 2019
BAVO terrein | het kappen van bomen
2019197223 – 8 oktober 2019
Theresialaan 7, kavel 132 | het bouwen van woning
2019198191 – 9 oktober 2019
Zonnepark Leeuwenhorster Hoek - Kad. Sectie D
perceel 2162 | het aanleggen van een zonnepark

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019143185 – 10 oktober 2019
Jan van Heusdenstraat 8 | het plaatsen dakkapel aan
voorzijde en maken van dakopbouw
Noordwijkerhout
2019186996 – 2 oktober 2019
Westeinde 82 | de aanleg van een inrit
2019130938 – 7 oktober 2019
Houtvesterslaantje 18 | het legaliseren van
woonsituatie

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.

Gaan mijn buren
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

LEES VERDER >>
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Digitale versie

Toelichting

noordwijk.nl/gemeenteberichten

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

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.

Doe als Piet

Doe als Piet
Organiseer ook een burenbezoek!

Organiseer ook
een burenbezoek!
De Zilk – Kernwethouder Roberto ter Hark organiseert met Piet Pennings een burenbezoek. Niet
alleen voor de buren van Piet natuurlijk. Want zo doen Zilkers dat. Ze weten maar al te goed wat

De Zilk – Kernwethouder Roberto ter Hark organiseert met Piet Pennings een burenbezoek. Niet
er speelt en zorgen er samen voor dat De Zilk leuk en fijn blijft.
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Geloof je in die

Regel dan ook een burenbezoek. Net als Piet want, ‘even van buur
tot buur’ werkt! Laat het ons weten. Mail naar
aanpak?

gemeente@noordwijk.nl
of bel‘even
+31 (0)71
36 60 000.
Regel dan ook een burenbezoek.
Net als Piet want,
van buur
tot buur’ werkt! Laat het ons weten. Mail naar
gemeente@noordwijk.nl of bel +31 (0)71 36 60 000.
18-135.2.3 Advertenties kernbezoeken tweede ronde.indd 1
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Wonen waar gewoond
moet worden
Airbnb en overlast in de buurt? Wat mag wel en wat mag niet?
De gemeente nodigt u uit om uw mening te geven over 4 nieuwe richtlijnen
om hier goed en verantwoord mee om te gaan. Kom naar 1 van de 4 bijeenkomsten
en geef uw mening.
1. Richtlijn voor Bed & Breakfast

Toeristische verhuur van ‘gewone’ woningen is

In de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk

in trek. Ook in Noordwijk is deze ontwikkeling
merkbaar en dit heeft effect op de omgeving.

Binnen mag u als eigenaar van de woning waar
u zelf woont én ingeschreven staat, aan maximaal

Het kan overlast veroorzaken en ook zijn hierdoor

4 personen Bed & Breakfast bieden. Voor de

minder woningen beschikbaar voor Noordwijkse
woningzoekenden en starters. Voor alle richtlijnen

kernen Noordwijkerhout en De Zilk willen we
onder zoeken of dit ook mogelijk moet worden.

is het uitgangspunt dat toeristische verhuur van
woningen niet is toegestaan. Woningen zijn
bedoeld om in te wonen!

Bijeenkomsten met peiling
Tijdens de bijeenkomsten op maandag 28
oktober en woensdag 30 oktober 2019
krijgt u informatie over de richtlijnen en kunt
u vragen stellen over dit onderwerp. Steeds
worden er op één dag twee sessies
georganiseerd. Elke bijeenkomst wordt
afgesloten met een peiling via uw smartphone,
op een vast tijdstip: 18:00 en 20:30 uur.

Meer informatie

Raadpleeg noordwijk.nl/gebruikwoningen.

18-134.2.1 F airbnb adv v5.indd 1

2. Richtlijn voor kamerverhuur
Als eigenaar van de woning waar u zelf woont

Noordwijk
Maandag 28 oktober 2019
De Heeren van Noortwyck,
Quarles van Uffordstraat 103
Sessie 1 17:00 uur – 18:30 uur
Sessie 2 19:30 uur – 21:00 uur

Noordwijkerhout

én ingeschreven staat, kunt u aan maximaal 2
personen een kamer verhuren.

Woensdag 30 oktober 2019

3. Richtlijn voor vakantieverhuur

Sessie 1 17:00 uur – 18:30 uur

Als eigenaar van de woning kunt u uw woning
waar u zelf woont én ingeschreven staat
tijdens uw vakantie tot max. 30 dagen per
kalenderjaar verhuren.

4. Richtlijn voor tweede woning
In een aangewezen zone in Noordwijk aan Zee
(Boulevards) is een tweede woning voor eigen
recreatief gebruik toegestaan.
Toeristische verhuur is niet toegestaan.

Ontmoetingscentrum ‘De Maasgaarde’,
Herenweg 9a
Sessie 2 19:30 uur – 21:00 uur

Vooraf aanmelden
Graag vooraf aanmelden via
woononderzoek@noordwijk.nl.

18-134.2.1

Richtlijnen gebruik woningen
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