Beste inwoners
Wat is het snel gegaan de laatste weken! Onze terrassen gingen open. We kunnen weer naar hartenlust sporten…

29 juni 2020

Ondertussen zijn onze basisscholen ook weer helemaal open. De kinderen zien hun vriendjes en vriendinnetjes weer en zitten weer met elkaar in de klas. Zoals
vanouds. De leerkrachten hebben de leerlingen gemist en ik denk ook andersom. In het nieuwe schooljaar gaan ook middelbaar en hoger onderwijs weer naar
normaal lesgeven.
Vooral voor alle examenkandidaten was dit een gek schooljaar. Recent hoorden zij of ze geslaagd waren. Voor veel jongeren een reden om de vlag met schooltas uit
te hangen! In deze brief wil ik alle geslaagden nogmaals van harte feliciteren.
Bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen kunnen gelukkig weer meer dan één bezoeker ontvangen. Het elkaar niet kunnen zien heeft velen diep in het hart
geraakt. Het is zo fijn dat wij onze familieleden nu kunnen bezoeken. Wel van belang is dat het huis of de instelling helemaal vrij zijn van corona-besmettingen.
Er zijn nog meer mooie ontwikkelingen. Een nieuwe, flinke verruiming werd woensdag 24 juni aangekondigd. Jongeren tot 18 jaar hoeven zich niet meer aan de
1,5 meter afstand te houden. Fantastisch dat het personenvervoer, onder bepaalde restricties, weer alle zitplaatsen beschikbaar mag stellen. We kunnen elkaar
binnenkort weer in groepen ontmoeten. Buiten en -onder voorwaarden- binnen. Evenementen mogen weer, eveneens onder voorwaarden, georganiseerd worden. Dat
opent de deur naar nieuwe mogelijkheden. Wat fijn. Dit geeft ruimte en meer mogelijkheden elkaar te ontmoeten.
Dat dit alles nu mogelijk is, is niet vanzelf gekomen. Al deze versoepelingen hebben
we samen bereikt. We hebben er enorm veel voor moeten laten. Zowel privé als
zakelijk. Dat we eerdere verruiming van de regels nu al bereikt hebben is een enorme
prestatie. Zoals we ervoor staan geeft het de burger moed.
Echter; moed mag niet overslaan in overmoed. Het virus is nog steeds onder ons
en zal dat ook blijven. Dus is het belangrijk dat we rekening houden met de regels.
We pakken het leven op én we houden afstand. Wassen regelmatig onze handen en
blijven thuis met een snotneus. En als we het nodig vinden laten we ons testen.
Als gemeente werken wij met vele organisaties verder aan de OpenUP van
Noordwijk. Met een brede maatschappelijke alliantie bespreken wij om de twee
weken hoe wij in deze bijzondere tijd onze gemeente kunnen vormgeven. Het
doet me goed om de betrokken leden te spreken, ‘in elkaars keuken te kijken’ en
gezamenlijk slimme initiatieven op maat te maken.
We hebben inmiddels al heel wat drukke stranddagen achter de rug. Door
inspanningen van veel mensen zijn ze goed verlopen. De gemeente vindt het fijn
dat de horeca ondernemers binnen de verruiming op een verantwoorde manier
invulling geven aan de voor gemeente Noordwijk zo kenmerkende hospitality. Echter
zij kunnen het niet alleen, ze zijn deels afhankelijk van het gedrag van hun gasten.
Help onze ondernemers door mee te denken en mee te werken, houdt u aan de
1.5 meter afstand. Deze regel geldt nu eenmaal. Het is van belang dat we allen
onze verantwoordelijkheid nemen. Zo kunnen we gezamenlijk het virus op afstand
houden.
We sluiten de gemeentelijke parkeerterreinen niet meer af. Wij denken dat dit nu kan,
maar vragen iedereen goed op te letten als het ergens te druk wordt. Om te zorgen
dat hulpdiensten ook het strand kunnen bereiken vragen wij fietsers en scooters
niet meer te parkeren op de afritten. Bij het strand worden meer tweewielerparkeerplekken gecreëerd. Zo zetten we ons in om zoveel mogelijk bezoekers
onbezorgd te kunnen laten genieten van de plezierige en gezonde omgeving.
Na alle terechte aandacht voor verpleegkundigen, mensen in de zorg en vele andere
beroepen lijkt het mij goed om eens stil te staan bij al die mensen die er voor
zorgen dat alle noodmaatregelen worden nageleefd. Ik heb het dan specifiek over
politieagenten en toezichthouders, onze Boa’s. Ook in onze gemeente hebben ze een
bijzondere rol gekregen.
Regelmatig mensen aanspreken op hun gedrag. Het is niet niks. Vaak gaat dat natuurlijk zonder slag of stoot, maar helaas soms ook niet. Ik hoor regelmatig de
verhalen van handhavers en ik kan u zeggen: het liegt er niet om. Wat zij regelmatig, gelukkig vaak figuurlijk, naar hun hoofd geslingerd krijgen, is soms schrikbarend.
Maar ze blijven hun werk doen. Ze doen dit in het belang van ons allen. Ik heb daar enorm veel waardering voor. Het gezag van Politie en Boa’s moet vanzelfsprekend
zijn. Het woord respect is hier op zijn plaats.
Het gaat in deze bijzondere samenleving om uw bijdrage, uw opstelling, uw gedrag. Onze handhavers herinneren u en onze bezoekers daaraan. In het succes
van vandaag, kan het falen van morgen besloten liggen. Een tweede coronabesmettingsgolf behoort nog steeds tot de mogelijkheden. Het virus kan zich snel
verspreiden. We moeten dus alert blijven. En dat doen we samen. Onze gemeente is sterk en veerkrachtig. Dat hebben we bewezen. Daar mogen we trots op zijn. Ik
heb er alle vertrouwen in dat we de komende zomermaanden naar elkaar blijven omkijken en verantwoordelijkheid nemen daar waar nodig.
Ik wens u een fijne zomer en geniet van onze prachtige gemeente.

Burgemeester Wendy Verkleij
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Sinds mei 2020 kunnen alle bewoners van Noordwijk
mee denken over de uitvoering van het afvalbeleid
op samen.noordwijk.nl. Er zijn al veel ideeën voorbij
gekomen. In de afgelopen weken zijn 3 nieuwe
onderwerpen gepubliceerd waarop je kunt reageren:

1,5 meter afstand is altijd de norm
Heb je klachten?
.

Blijf thuis.
Laat je testen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Ben je benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Denk mee over het inzamelen van
verpakkingen aan huis

Vermijd te
drukke plekken.

Was vaak je
handen.

Een ideeënwedstrijd over hergebruik
• Het inzamelen van verpakkingen bij jou aan huis in
plaats van via buurtcontainers
• Het scheiden van gft door bewoners van
appartementen
Heb jij hier ideeën over? Wil je ervaringen delen? Ga naar
samen.noordwijk.nl.

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:
Straatinterviews over afval
Binnen:

Binnen én buiten:
Is er doorstroming van
mensen met beperkt
onderling contact?
Aantal mensen onbeperkt.

Geen reservering en
gezondheidscheck?

Alle zitplaatsen
zijn beschikbaar.

Maximaal 100 mensen
met vaste zitplaats.

In het openbaar vervoer:

Is er sprake van een vaste
zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?

Buiten:
Geen vaste zitplaats,
reservering en
gezondheidscheck?

Aantal mensen onbeperkt.
Spreekkoren, hard meezingen
of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Het dragen van een
niet-medisch mondkapje
is verplicht.
Vermijd de spits.

Maximaal 250 mensen.
In de horeca is een vaste
zitplaats altijd verplicht.

Discotheken en nachtclubs
blijven gesloten.

De 1,5 meter
afstand is niet
verplicht voor:

In vervoer:

In personenvervoer zoals
touringcars, taxi's en busjes:
Gezondheidscheck, nietmedisch mondkapje en
reservering zijn verplicht.

Kinderen
tot 18 jaar

Sporters, acteurs
en dansers

Huishoudens

In privévervoer:

Contactberoepen

Hulpbehoevenden

Terras met
kuchscherm

Niet-medisch mondkapje
geadviseerd bij passagiers uit
verschillende huishoudens.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

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

In de eerste twee weken van juli 2020 vinden er in
opdracht van de gemeente straatinterviews over afval
plaats. De interviewers spreken mensen aan met enkele
vragen over het scheiden van afval. Zij dragen hesjes
van de gemeente en kunnen zich legitimeren. Jouw
medewerking stellen wij zeer op prijs.
Wensen en behoeften inwoners in kaart brengen
Dit jaar ontwikkelt de gemeente een nieuw
afvalbeleidsplan. Burgerparticipatie speelt bij de
ontwikkeling van het uitvoeringsplan een grote rol.
Onderzoeksbureau Marintel heeft van de gemeente
opdracht gekregen om de burgerparticipatie vorm te
geven. Zij brengen de wensen en behoeften van onze
inwoners op diverse manieren in kaart.
Samen.noordwijk.nl
Kom je de interviewers van Marintel niet tegen? Wil je
over afval scheiden jouw mening geven of jouw idee
uitwisselen? Kijk dan op de website samen.noordwijk.nl.
Daar worden al flink wat ideeën gedeeld. Het is een
platform voor en door onze inwoners!

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Gerleeweg 9
Noordwijk’ ter inzage
Vanaf 1 juli t/m 11 augustus 2020 ligt het
voorontwerpbestemmingsplan ‘Gerleeweg 9 Noordwijk’
met plancode NL.IMRO.0575.BPLGGerleeweg9-VO01
ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl Inzage op het
gemeentehuis is ook mogelijk, maar alleen op afspraak.
U wordt echter dringend verzocht het plan digitaal te
bekijken en alleen een afspraak te maken als dit niet
anders kan.
Op de locatie Gerleeweg 9 (gelegen in het gebied
het Vinkeveld is de initiatiefnemer voornemens
om de exploitatie van het agrarisch bedrijf te
beëindigen. Daartoe worden nagenoeg alle agrarische
bedrijfsgebouwen (kassen) gesaneerd. De bestaande
bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning.
Daarnaast wordt een burgerwoning (Greenportwoning)
bijgebouwd. Het bestemmingsplan biedt het juridisch
en planologisch kader voor de ontwikkeling.
Iedereen kan in de genoemde termijn een
inspraakreactie indienen. Zie voor meer informatie de
officiële bekendmaking.
LEES VERDER >>
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Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 30 juni 2020

(vervolg van de raadsvergadering van dinsdag 23 juni 2020. De eerder geplande vergadering op dinsdag 30
juni 2020 is verplaatst naar woensdag 8 juli 2020)
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Digitaal (zie website)
LET OP: Dit is een vervolg van de raadsvergadering van 23 juni 2020 en start met de installatie van de nieuwe
wethouder. De bespreking van de stukken gaat vervolgens verder bij agendapunt 5d.

Agenda Debatraad 19:30u-22:00 uur*
1.
2.
3.

5.

6.
7.
8.

Heropening
Vaststelling agenda
Installatie
3a Installatie wethouder Alkemade
3b. Toelating nieuw raadslid (onder voorbehoud)
Bespreekstukken
5d. Raadsvoorstel Wensen en Bedenkingen Concept Regionale Energie Strategie (RES)
5e. Raadsvoorstel concept-Woonvisie
Actuele moties (vervolg behandeling 23 juni 2020)
Rondvraag (reeds behandeld)
Sluiting

Agenda Besluitenraad 22:15u-23:00 uur*
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de besluitvormende raad van 26 mei 2020 (incl. motie- en toezeggingenlijst)
Vaststelling lijst van ingekomen stukken
Hamerstukken
5a. Raadsvoorstel zienswijze RDOG 2024, 1e begrotingswijziging RDOG HM 2020 en concept
programmabegroting RDOG HM 2021
5b. Raadsvoorstel sociale kaart LEEF MEE
5c. Raadsvoorstel Beschikbaar stellen aanvullend krediet t.b.v. Sportpark De Boekhorst
5d. Raadsvoorstel Concept Begroting 2021 - Concept Jaarstukken 2019 - Holland Rijnland
5e. Raadsvoorstel zienswijzen op de Begroting 2021 en meerjarenraming 2022 - 2024 ODWH
7. Besluitvorming
7a. Raadsvoorstel Begroting 2021 en jaarrekening 2019 Gemeenschappelijke regeling Kust-, Duin en
Bollenstreek (GR KDB)
7b. Raadsvoorstel ISD Bollenstreek Programmaverantwoording 2019 en Programmabegroting 2021
7c. Raadsvoorstel Extra financiële bijdrage Stichting Bloemencorso Bollenstreek
7d. Raadsvoorstel Wensen en Bedenkingen Concept Regionale Energiestrategie (RES)
7e. Raadsvoorstel concept-Woonvisie
7f. Raadsvoorstel Vestigen waspeencentrum Leidsevaart 228a te Noordwijk (onder voorbehoud)
8. Actuele moties
9. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad zijn indicatief.

Agenda openbare rondetafelgesprekken gemeenteraad dinsdag 7 juli 2020
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal

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
21194 - 22 juni 2020
Bewonersparkeervergunning op naam
38585 - 25 juni 2020
Tijdelijke terrasvergunning Quarles van Uffordstraat
103 Heeren van Noortwyck B.V.
28980 - 26 juni 2020
Tijdelijke terrasvergunning Wilhelmina Boulevard 9a
Hiro Mina
41751 - 26 juni 2020
Terrasvergunning Koningin Wilhelmina Boulevard 18
La Galleria
Noordwijkerhout
21178 - 2 juni 2020
Terrasvergunning Dorpsringweg 1A Brasserie Op Dorp
39640 - 22 juni 2020
Tijdelijke terrasvergunning Dorpsringweg 1A Brasserie
Op Dorp
35848 - 22 juni 2020
Tijdelijke terrasvergunning Herenweg 74-78 Heinde en
Ver
28225 - 22 juni 2020
Terrasvergunning Dorpsringweg 4, Lunchroom Arthur
28221 - 26 juni 2020
Terrasvergunning Zeestraat 10, Bar Madero
21210 - 26 juni 2020
Terrasvergunning Dorpstraat 20, Downies&Brownies
21176 - 26 juni 2020
Terrasvergunning Dorpsringweg 1, Hudson
21175 - 26 juni 2020
Terrasvergunning Dorpstraat 14, Wapen van
Noordwijkerhout

Agenda Rondetafelgesprek Gesprek en Themabijeenkomst 20:00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststelling van de agenda
Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen; bouw twee appartementen gebouw en De Zilk, plandeel
Het Zilt (Gesprek)
Raadsvoorstel Vaststellen 2e herziening exploitatieplan Offem zuid (Gesprek)
Bespreking prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 Noordwijk (Themabijeenkomst)
Sluiting

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.

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

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.

Heb je een vraag? Kijk eens tussen de veelgestelde vragen
noordwijk.nl/corona

Noordwijk
2020-007294 - 19 juni 2020
Dahliastraat 48 | het veranderen van een opslagplaats
naar een zomerhuis t.b.v. verhuur aan toeristen
2020-007296 - 18 juni 2020
Vogelaardreef 31 | het plaatsen van een afdak
2020-007326 - 18 juni 2020
Wilhelminastraat 40 | het plaatsen van een dakkapel
2020-007467 - 22 juni 2020
Zeereep (perceel N 3050) | het bouwen van een houten
fietsenstalling
2020-007479 - 23 juni 2020
Willem-Alexanderpark 55 | het realiseren van 2
dakterrassen en het wijzigen van het uiterlijk van de
gevel
LEES VERDER >>
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Agenda openbare vergadering gemeenteraad woensdag 8 juli 2020 (deze vergadering
stond aanvankelijk gepland op dinsdag 30 juni)

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Digitaal (zie website)
Deze raadsvergadering is een extra vergadering en staat in het teken van de Perspectiefnota 2021-2024 en de
jaarstukken 2019 van de gemeente Noordwijk.

Agenda Debatraad 20.00u-22:00 uur*

Opening
Vaststelling agenda
Bespreekagenda
3a1. Raadsvoorstel Vaststelling Jaarrekening 2019 gemeente Noordwijk
3a2. Raadsvoorstel Boek Grondbedrijf 2020
3b. Raadsvoorstel Voorjaarsnota
3c. Raadsvoorstel Perspectiefnota 2021 - 2024
4. Sluiting

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

Opening
Vaststelling agenda
Besluitvorming
3a. Raadsvoorstel Vaststelling jaarstukken 2019 gemeente Noordwijk
3b. Raadsvoorstel Voorjaarsnota
3c. Raadsvoorstel Boek Grondbedrijf 2020
3d. Raadsvoorstel Perspectiefnota 2021-2024
4. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad zijn indicatief.

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.

* op 23 juni 2020 gepubliceerd als: het veranderen van
een uitweg en het splitsen van een woning - 17 juni 2020
Alleen beroep

1.
2.
3.

Meer informatie

Noordwijkerhout
2020-004179 - 22 juni 2020
Julianastraat 14 | het bouwen van een dakopbouw en
interne verbouwing
2020-005027 - 23 juni 2020
Liduinalaan 16 | het kappen van drie bomen

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.

Noordwijk
2016-010041
Duindamseweg (achter nummer 12) | het bouwen van
5 vakantiewoningen

Bekendmaking anterieure overeenkomst
perceel Duindamseweg 12 te Noordwijk
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordwijk maken bekend dat de gemeente Noordwijk
een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel
6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan
met de eigenaren van een perceel grond aan de
Duindamseweg te Noordwijk, kadastraal bekend
gemeente Noordwijk, sectie C, nummer 1224.
De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen
bouw van vijf recreatiewoningen op het betreffende
perceel.
Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van
de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd.
Deze beschrijving ligt met ingang van 1 juli 2020
gedurende zes voor een ieder in het gemeentehuis aan
de Voorstraat 42 te Noordwijk ter inzage.
Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen
zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Welstandsvergadering
Noordwijkerhout
2020-007237 - 18 juni 2020
Pauluslaan 45 | het bouwen van een nieuwbouw
woning
2020-007247 - 18 juni 2020
Schippersvaartweg 34 | het inrichten van een
bedrijfsruimte ten behoeve van huisvesting
arbeidsmigranten
2020-007252 - 18 juni 2020
Schippersvaartweg 34 | het toetsen van de aanvraag
in relatie tot de aanvraag 50665529
2020-007346 - 19 juni 2020
Aster 7 | het plaatsen van een dakkapel
2020-007375 - 22 juni 2020
Gooweg 15A | het bouwen van een garage
2020-007438 - 23 juni 2020
Dorpsstraat 46 | het bouwen van een opslag
De Zilk
2020-007384 - 22 juni 2020
Zilkerbinnenweg 68 | het kappen van 4 bomen

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2020-004812
Achterzeeweg 35 | het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde en het doorbreken van een wand
2020-004949
Gooweg 20 | het plaatsen van een zonnedak voor het

aanbrengen van zonnepanelen
2020-001715
Duinweg 92-42 | het bouwen van een recreatiewoning
Noordwijkerhout
2020-004540
Abeelenpark 4 | het aanleggen van een vlonder en het
ophogen van de beschoeiing

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2019-013473 - 18 juni 2020
Koepelweg 26 te Noordwijk, het bouwen van een villa
2020-003231 - 17 juni 2020
RECTIFICATIE: Huis ter Duinstraat 13 | het veranderen
van een uitweg*
2019-013784 - 22 juni 2020
Duinweg 131 | het bouwen van een recreatiewoning
2020-005029 - 23 juni 2020
Daniël Noteboomstraat 8 | het kappen van een boom
in de voortuin
2020-006552 - 23 juni 2020
Pieter Bedijnstraat 43A | het veranderen van een
zijraam
2020-004982 - 25 juni 2020
Leon Senfstraat 5 | het realiseren van een
nokverhoging van de woning
2020-006160 - 23 juni 2020
Willem van Beelenstraat 23 | het plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak van de woning

De eerstvolgende welstandsvergadering zal
plaatsvinden op 2 juli 2020.

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele
onderwerpen die in de gemeente
Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar
noordwijk.nl/digipanel

Reageer op beleidsnotitie
‘Gebruik Woningen’
noordwijk.nl/gebruikwoningen2020
LEES VERDER >>
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Duin en Bollenstreek gemeenten zoeken
lokale (online) winkels die energiebesparende
producten aanbieden
Dit jaar heeft een groot aantal
woningeigenaren in Hillegom, Katwijk,
Lisse, Noordwijk en Teylingen een
brief met aantrekkelijke mogelijkheden
om hun energierekening te
verlagen ontvangen. Daarnaast
krijgen woningeigenaren nu
ook de gelegenheid om kleine
energiebesparende producten met
korting aan te schaffen.
Hiervoor geeft de gemeente in samenwerking met
Winst uit je woning waardebonnen uit t.w.v. € 70,-.
Met de waardebon kunnen woningeigenaren de
kosten voor het aanschaffen van energiebesparende
producten na de aanschaf terugkrijgen. Denk hierbij
aan producten als tochtstrips, waterbesparende
douchekoppen en LED-lampen. Deze kunnen bij elke
winkel gekocht worden, zowel fysiek als online, mits
men het betaalbewijs kan indienen. Bouwmarkten en
andere (online) verkooppunten van deze producten
kunnen zich aanmelden voor dit project. Winst uit
je woning plaatst de winkels die zich aanmelden
namelijk op een kaart op de website, zodat klanten
weten waar ze terecht kunnen voor de aanschaf
van energiebesparende producten in hun omgeving.
Aanmelden voor vermelding op de kaart kan zo
lang de actie loopt (tot 31 maart 2021 of tot zover
het subsidiebudget strekt), maar liefst z.s.m. via
winstuitjewoning.nl/verkooppunt-waardebon

Woonlasten verlagen met kleine energiebesparende
producten
De meeste woningeigenaren weten dat zij met
behulp van isolatiemaatregelen en het plaatsen
van zonnepanelen hun energierekening drastisch
kunnen verlagen en hun wooncomfort flink
kunnen verhogen. Het effect van de kleinere
energiebesparingsproducten is minder bekend,
terwijl het aanbrengen ervan eenvoudig is en veel
oplevert. Een LED-lamp is al snel 90% zuiniger
dan een gloeilamp en bovendien gaat een LEDlamp veel langer mee. Tochtstrips helpen je niet
alleen om minder gas te verbruiken, maar ook
om de tocht in huis te verminderen. Zo zijn er
nog veel meer producten, die woningeigenaren
helpen goedkoper en prettiger te wonen. Kijk op
winstuitjewoning.nl/energiebesparende-producten
voor inspiratie.
Lokale vraag en lokaal aanbod
Met deze actie wil de gemeente woningeigenaren
helpen om hun energierekening te verlagen en
tegelijk lokale bouwmarkten en andere (online)
verkooppunten ondersteunen. De gemeente roept
lokale winkeliers op om zich aan te melden via
winstuitjewoning.nl/verkooppunt-waardebon
Hoe het werkt
Woningeigenaren kunnen bij alle winkels die
de betreffende energiebesparende producten
verkopen een of meerdere producten van hun
keuze aanschaffen. Vervolgens dienen zij de
waardebon en het aanschafbewijs via de website
van Winst uit je woning in. Winst uit je woning
controleert de indiening en zorgt samen met
de gemeente dat het bedrag na goedkeuring op
de rekening van de bewoner wordt gestort. De
indiening is voor woningeigenaren heel eenvoudig,
aangesloten winkels hoeven niets te doen. Kijk

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

De rol van Winst uit je woning
Winst uit je woning coördineert het project en handelt
vragen van bewoners af. Winst uit je woning helpt
woningeigenaren al negen jaar bij het verlagen
van hun energierekening door op zeer grote schaal
isolatiemateriaal en zonnepanelen in te kopen. Door
deze inkoop zoveel mogelijk bij lokale partijen te
doen, zorgt Winst uit je woning voor een stimulans
van de lokale economie. De afgelopen jaren heeft
Winst uit je woning dit succesvol gedaan in ruim 80
gemeentes, met meer dan 100 lokale uitvoerders en
ruim 60.000 deelnemende woningeigenaren. Dit jaar
helpt Winst uit je woning woningeigenaren in ruim
70 gemeenten om, naast de grootschalige inkoop
van isolatiemaatregelen en zonnepanelen, ook kleine
energiebesparingsproducten te kopen. Het doel is om
deze woningeigenaren te helpen hun energierekening
te verlagen, hun wooncomfort te verhogen én lokale
vraag naar energiebesparende producten voor
winkeliers te creëren.

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.

op winstuitjewoning.nl/waardebon voor meer
informatie over de actie.

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.

