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Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

De Raad komt naar je toe!

De Zilk
Zilkerduinweg
Vernieuwing van de rijweg en voetpad. Tijdelijk
afgesloten en instelling éenrichtingsverkeer voor
gedeelte vanaf Regenvlietweg tot aan N206 en
omgekeerd.

Vergunningsaanvragen,
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 in het Gemeenteblad op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen

Een nieuwe gemeenteraad met een ander vergadermodel
In de nieuwe gemeente Noordwijk vergadert de raad
dichter bij de inwoners en op verschillende locaties.
Bijvoorbeeld op een zorglocatie, een school of een
sportvereniging. Zoveel mogelijk op een plek waar het
onderwerp ook echt speelt.

De eerste Rondetafelgesprekken vinden plaats op
dinsdag 5 februari 2019 om 20:00 uur. Locatie Zorgpark
Willem van den Bergh (Eat en Meet).
Onderaan de gemeenteberichten vindt u de volledige
agenda.

Met deze Rondetafelgesprekken kunnen inwoners,
bedrijven en verenigingen aan raadsleden meegeven
wat zij belangrijk vinden. Uw mening telt.

Nieuwe ligplaats vrij in De Schie
In de Dinsdagse Watering (De Schie) is er recent een
ligplaats (nummer 26) vrijgekomen. Het betreft een
ligplaats voor een boot met een lengte van maximaal
7,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter.
Indienen aanvraag
Belangstellenden kunnen tot en met dinsdag
19 februari 2019 één aanvraag voor een
ligplaatsvergunning indienen. Meer informatie over
de procedure, kosten en het aanvraagformulier is
te vinden op onze website via www.noordwijk.nl/
ligplaats. U kunt het ook digitaal aanvragen.

Werk in uitvoering

De gemeente werkt aan verbeteringen in de openbare
ruimte. Dat levert soms verkeershinder op. In deze
rubriek informeren we u over deze werkzaamheden.
Meer informatie vindt u op onze website,
noordwijk.nl/werkaandeweg.
Of volg ons via Twitter: @noordwijkzh.
Noordwijk
Raadhuisstraat
Op woensdag 6 februari van 7:30 uur tot 16:00 uur
gedeeltelijke rijbaanafsluiting vanwege het planten en
verplanten van bomen.
Noordwijkerhout
Victoriberg
Werkzaamheden Victoriberg tussen de rotonde
Schulpweg en Groenewege.
Reigerlaan, Zwaluwlaan, Koekoeklaan, Kievitshorn en
Sperwerkroft
Groot onderhoud aan wegen en voetpaden.

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019018380 – 28 januari 2019
Herenweg 74: het kappen van bomen
2019018427 – 28 januari 2019
Hyacinthstraat 1: het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2019015144 – 24 januari 2019
Langevelderlaan 7: het kappen van een boom
2019019573 – 29 januari 2019
Nico Steenvoordenstraat 33: het plaatsen van een
dakkapel op voordakvlak
2019016373 – 28 januari 2019
Zonnekant 39: het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2019015065 – 23 januari 2019
diverse locaties: het plaatsen van afval- en
opslagcontainers
Noordwijkerhout
2019018447- 28 januari 2019
Liduinalaan 15 (tuinkavel 106, Sancta Maria): het
bouwen van een woning
2019017617- 28 januari 2019
Viaductweg 69: het vestigen van een
tandartsenpraktijk aan huis

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

Lees verder

Gemeente Noordwijk

Noordwijkerhout
2018192945 – (verlengd tot 7 maart 2019)
Tulpstraat 7: het kappen van bomen op het BAVOterrein
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
2018189346 – 30 januari 2019
Achterweg 19A: het bouwen van een woning
2018207785 – 24 januari 2019
Boerhaaveweg 35: het verleggen en vernieuwen van de
inrit
2018196120 – 29 januari 2019
Herenweg 45: het aanbrengen van een
verdiepingsvloer en plaatsen van dakkapellen
2018198023 – 29 januari 2019
Hogeweg – Beeklaan: het kappen van bomen
2018138706 – 24 januari 2019
Wantveld 21: het bouwen van een woning
Noordwijkerhout
2018184584 – 28 januari 2019
Bernadettelaan 17, kavel 801: het kappen van 31
bomen
2018169586 – 24 januari 2019
Wildlaan 7: het maken van een luifel aan de voorzijde
van de woning

Ontheffing geluidhinder – Duineveld fase 2
De Omgevingsdienst West-Holland maakt met
toepassing van het Bouwbesluit 2012 het volgende
bekend. Op grond van het gestelde in artikel 8.3 lid 3
van het Bouwbesluit 2012 is ontheffing verleend aan
Heijmans Vastgoed B.V. te Rotterdam. De ontheffing
betreft het mogen uitvoeren van bouwwerkzaamheden
aan de keldervloer van het plan Duineveld fase 2
(Nieuwe Zeeweg Sectie G perceel 3556 in Noordwijk)
met materieel waarmee de geluidswaarden en
blootstellingsduren van het Bouwbesluit 2012 worden
overschreden.
Ontheffing is verleend voor eenmaal
24 aaneengesloten uren uitvoeren van
bouwwerkzaamheden in week 16 t/m week 18 van
2019.

Beschikking Wet milieubeheer –
Zwarteweg 20
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens
burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordwijk op 4 februari 2019 maatwerkvoorschriften
verleend aan Stg. Zorgverlening ‘s Heeren Loo voor de
locatie Zwarteweg 20 te Noordwijk.
Het betreft het lozen van vrijgekomen grondwater
tijdens het schoonpompen en ontwikkelen van
een open bodemenergiesysteem (WKO). Hierbij
wordt chloridehoudend grondwater geloosd op het
gemeentelijk vuilwaterriool.
Voor de volledige publicatie met informatie over
bezwaar en voorlopige voorziening kunt u terecht op
www.overheid.nl.

De Zilk
2018179121 – 29 januari 2019
P J de Kokstraat 6: het bouwen van een grotere erker

De welstandscommissie Dorp, Stad en Land
houdt iedere week op donderdag een openbare
welstandsvergadering. De vergadering is in de even
weken op de locatie Schipholweg 128 te Leiden en in
de oneven weken op de locatie Goohorstlaan 10 te
Noordwijk en begint om 9:00 uur. De agenda van die
vergadering is de dag voor de vergadering op te vragen
via infobouwen@odwh.nl.

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

maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 12:00 uur
woensdag van 14:00 – 19:00 uur
U kunt telefonisch een afspraak maken
(071) 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.

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 of een boom wilt
kappen. Deze vergunning kunt u aanvragen via
www.omgevingsloket.nl. Deze aanvragen worden
behandeld door Omgevingsdienst West-Holland
(071) 40 83 100.

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

Alleen op afspraak voor aanvragen van: ID-kaart,
paspoort, rijbewijs, gezondheidsverklaring, uittreksel
basisregistratie personen, Verklaring Omtrent
Gedrag.

Welstandsvergadering

Aankondigingen zijn geen officiële publicaties
In deze gemeenteberichten staan geen officiële
publicaties. De officiële publicaties zijn te vinden
op www.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 www.overheid.nl. Mocht u dan nog
vragen hebben kunt u uiteraard altijd mailen of bellen
met de gemeente of de omgevingsdienst.

Openingstijden
Klantcontactcentrum

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 www.overheid.nl. Houd wel altijd goed de
termijnen in de gaten. Meer info:
www.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 (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.
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare rondetafelgesprekken
gemeenteraad op dinsdag 5 februari 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Zorgpark Willem van den Bergh,
Rechthoeklaan 10, 2201 ZR Noordwijk (locatie Eat en
Meet)

Meer informatie
De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan
verschillen per keer. De rondetafelgesprekken ‘Het
Gesprek’ en de ‘Presentatie’ vinden deze maand
tegelijkertijd plaats in verschillende zalen in het
zorgpark Willem van den Bergh. De actuele agenda
en de stukken zijn te raadplegen op
www.noordwijk.nl/Bestuur/Gemeenteraad.

Agenda rondetafelgesprek Het Gesprek 20:00 uur
1. Opening
2. Spreekrecht
3. Kadernota 2020 van de Omgevingsdienst West
Holland
4. Ondernemersfonds Noordwijk
5. Uitvoeringskrediet voor het project Parallel
Boulevard
6. Sluiting

Op de website staat welke mogelijkheden er zijn om
in te spreken.
Het Gesprek: hierin worden onderwerpen en
raadsvoorstellen geagendeerd, waarover de raad
meer informatie wenst. Inwoners, verenigingen,
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 over onderwerpen die

Agenda rondetafelgesprek Presentatie 20:00 uur
1. Opening
2. Presentatie Visie Zorgpark Willem van den Bergh
3. Presentatie Stand van zaken vervolgaanpak
jongeren wijk Boerenburg
4. Sluiting

op de agenda staan en onderwerpen die niet op de
agenda staan.
De Presentatie: hier is ruimte voor presentaties van
het college aan de gemeenteraad, maar ook van
bijvoorbeeld bewonersorganisaties (kernenbeleid)
en instellingen (gemeenschappelijke regelingen).
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via  @raadnoordwijk.

