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Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

Geef richting aan de
gemeente Noordwijk
Meld je aan voor het
digipanel Noordwijk!
Jan
Sandra

‘Maarten Kruytstraat’ vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 19 maart 2019
bestemmingsplan ‘Maarten Kruytstraat’,
gewijzigd vastgesteld. Het plan is te raadplegen
op ruimtelijkeplannen.nl via NL.IMRO.0575.
BPZWMrtKruytstraat-VA01.

Pieter

Deel je kennis
De gemeente heeft al heel wat kennis in huis, maar heeft
ook jouw kennis nodig. Jij weet wat er speelt in je wijk.
Deelname aan het digipanel biedt je de kans om jouw
kennis te delen met de gemeente. Je kunt meedenken
en je mening geven over actuele onderwerpen die in
onze gemeente spelen. Hierdoor help je mee richting te
geven aan de gemeente Noordwijk.
Voor wie?
Het digipanel is voor betrokken inwoners van Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk, van 12 jaar en ouder.
Informatie en aanmelden
Ga naar noordwijk.nl/digipanel

ISD rubriek

Inloopspreekuur voor zelfstandigen
De ISD Bollenstreek en het Ondernemersklankbord
(OKB) hebben een inloopspreekuur voor
zelfstandigen. Dit spreekuur is bedoeld ook voor
uitkeringsgerechtigden of werklozen met plannen om
als zelfstandige aan de slag te gaan
Wanneer spreekuur?
Het inloopspreekuur is iedere twee weken (in de even
weken) op dinsdag van 14:00 uur tot 16:00 uur. Voor
dit inloopspreekuur is een afspraak maken niet nodig.
Locatie
Begane grond ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te
Lisse.

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 overheid.nl.

Gemeente Noordwijk

Desi

Meld je aan voor het digipanel Noordwijk

Vergunningsaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

Meer informatie
Op de website isdbollenstreek.nl vindt u meer
informatie over wat u kunt verwachten, welke vragen
u kunt stellen en wat u mee dient te nemen naar het
inloopspreek uur. Ook kunt u telefonisch contact
opnemen via (0800) 95 67 000 (gratis) of per e-mail via
info@isdbollenstreek.nl.

Werk in uitvoering

Noordwijk
Verlengde Beeklaan
Vanaf 4 maart 2019 tot en met 10 mei 2019 afgesloten
vanaf rotonde Herenweg tot de op- en afrit N206.
Omleiding wordt met borden aangegeven.
Jeroensplein
Herinrichting. Verkeer wordt omgeleid. De
werkzaamheden duren tot en met 31 dec 2019.
Noordwijkerhout
Reigerlaan, Zwaluwlaan, Koekoeklaan, Kievitshorn en
Sperwerkroft
Uitvoeren van groot onderhoud aan wegen en
voetpaden.
Van Iersellaan, van der Weijdenlaan
Werkzaamheden aan kabels en leidingen.
De Zilk
Herinrichting Zilkerduinweg
Tot en met voorjaar 2019 vernieuwing van de
rijweg en voetpad. Tijdelijk afgesloten en instelling
éenrichtingsverkeer voor gedeelte vanaf Regenvlietweg
tot aan N206 en omgekeerd.

Het bestemmingsplan en omgevingsvergunning
maken een verplaatsing van de supermarkt van de
Bomstraat naar het parkeerplein aan de Maarten
Kruytstraat mogelijk. Naast een supermarkt met
versmarkt, voorziet het plan in een ondergrondse
parkeergarage en 42 appartementen met een
parkeerdek.
Het plan en de omgevingsvergunning liggen vanaf 3
april t/m 15 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen vanaf 4 t/m 15 mei 2019
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State. In de regel treedt na afloop
van deze beroepstermijn het bestemmingsplan in
werking. Er is sprake van een coördineerde procedure
(3.30Wro) en op het plan is de Crisis- en herstelwet van
toepassing.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019056925 – 22 maart 2019
De Boender 3A: Noordwijk, het vervangen van een
kweekkas
2019058817 – 25 maart 2019
Hogeweg: het kappen van zes bomen
2019059205 – 20 maart 2019
Keplerlaan 1: het bouwen van een cleanroom voor het
ESTEC Test Centre
2019059994 – 27 maart 2019
Koningin Wilhelmina Boulevard 20: het plaatsen van
een geluidsscherm
Lees verder

Gemeente Noordwijk

2019058876 – 26 maart
Schiewei 16: het plaatsen van een dakkapel
2019058867 – 25 maart 2019
Stormvogel: het kappen van bomen
2019060120 – 27 maart 2019
van Speijkstraat 11: het verbouwen van een schuur tot
een woning
De Zilk
2019059483 – 27 maart 2019
Ruigenhoek 14: het plaatsen van een dakkapel
voorgevel
Noordwijkerhout
2019056258 – 22 maart 2019
Caesar 18: het realiseren van twee parkeerplaatsen op
eigen terrein

Verzonden besluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019002388 – (verlengd tot 7 mei 2019)
Achterweg: het bouwen van 2 appartementen

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.

Freesialaan 24: het kappen van een boom
2018164559 – 25 maart 2019
Voorstraat 69: het verbouwen, maken serre en poort in
tuinmuur

Verzonden verdagingsbesluit uitgebreide procedure,
aanvraag in behandeling bij Omgevingsdienst
IJmond
ODIJ-Z-18-056168, op diverse locaties in de
Amsterdamse waterleidingduinen op het grondgebied
van gemeente Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk,
plaatsen van exclosures, verzonden 14 maart 2019.
De aanvraag is in behandeling bij Omgevingsdienst
IJmond, telefoon 0251-263863.

Noordwijkerhout
2019007555 – 25 maart 2019
Abeelenpark 2: het bouwen van een woning
2019012499 – 25 maart 2019
Liduinalaan 10 (kavel 9, Sancta Maria): het kappen van
dertien bomen
2019029928 – 26 maart 2019
Theresialaan 1, kavel 22: het kappen van 13 bomen
2018166665 - maart 2019
Annalaan 7: het bouwen van een villa

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019044787 – 26 maart 2019
’s-Gravendijckseweg: het kappen van bomen
2019033386 – 26 maart 2019

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
omgevingsloket.nl. Deze aanvragen worden
behandeld door Omgevingsdienst West-Holland
(071) 40 83 100.

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.

Digitale versie

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

Welstandsvergadering

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 overheid.nl. Houd wel altijd goed de termijnen in
de gaten. Meer info: 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.

Nieuws van de Raad

Agenda openbare rondetafelgesprekken gemeenteraad op
maandag 8 april 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijkerhout

Agenda rondetafelgesprek Het Thema 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Groenbeheerplan en Uitvoeringsprogramma Natuur & Groen
Agenda rondetafelgesprek Presentatie 21:30 uur
4. Presentatie Parallel Boulevard
5. Sluiting

Meer informatie
De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan
verschillen per keer. Bij het rondetafelgesprek
Het Thema worden onderwerpen besproken die
niet op de raadsagenda staan, maar waar de
raad wel mee aan de slag wil. Deze vorm biedt
ruimte om kaderstellend bezig te zijn, zoals een

brainstormsessie over een bepaald onderwerp. De
raad kan stakeholders uitnodigen om deel te nemen
aan het Thema. De actuele agenda en de stukken
zijn te raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad.

De Presentatie: hier is ruimte voor presentaties van
het college aan de gemeenteraad, maar ook van
bijvoorbeeld bewonersorganisaties (kernenbeleid)
en instellingen (gemeenschappelijke regelingen).

Inspreken
Bij Het Thema is de mogelijkheid om over dit
onderwerp in te spreken. Aanmelden hiervoor kan tot
maandag 8 april 18:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via  @raadnoordwijk

