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In de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen
kun je met al je vragen terecht bij Welzijn Noordwijk,
071 – 711 43 34. Of ga voor meer informatie naar
Bollenstreekmetelkaar.nl
In de kernen Noordwijkerhout en De Zilk kun je met al
je vragen terecht bij het Wmo Adviescentrum, telefoon
0252 – 343 800 en e-mail wmo@noordwijkerhout.nl. Of
ga voor meer informatie naar Bollenstreekmetelkaar.nl

Op woensdag 15 mei 2019 zijn alle gemeentelijke locaties gesloten i.v.m. verschillende
activiteiten voor onze medewerkers. Meer info: noordwijk.nl/gesloten

ISD rubriek

Agenda voor de openbare vergadering van
de Cliëntenraad ISD Bollenstreek
Datum: maandag 13 mei 2019
Aanvang: 12:15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse
(vergaderzaal 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Mededelingen
Ingekomen en verzonden stukken
Vaststelling van de agenda
Notulen van de vergadering van 15 april 2019
Adviesaanvraag Handhavingsverordening PW,
IOAW, IOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek 2019
7. Werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad;
stand van zaken
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. 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 13 mei 2019
aanmelden bij de Cliëntenraad. Aanmelden kan via
clientenraad.isd@hotmail.nl.

Gemeente organiseert draagvlakmeting
Ondernemersfonds Noordwijk
De gemeente Noordwijk organiseert een
draagvlakmeting Ondernemersfonds Noordwijk.
De stembiljetten werden begin mei verstuurd. Het

fonds wordt ingesteld als tenminste 30% van de
stemgerechtigden stemt en er een 2/3de meerderheid
voor is.
In de nieuwe gemeente Noordwijk
In de afgelopen maanden is er veel gesproken over de
vorming van een ondernemersfonds. Dat is een fonds
van en voor ondernemers die eigenaar en/of gebruiker
zijn van gebouwen die geen woningen zijn. Zo’n fonds
bestond al in de voormalige gemeente Noordwijk.
Maar niet in de voormalige gemeente Noordwijkerhout.
De gemeenteraad wil weten hoe deze eigenaren en/
of gebruikers in de gemeente Noordwijk tegenover
een ondernemersfonds staan, nu Noordwijkerhout en
Noordwijk zijn gefuseerd. Zijn ze er voor of juist tegen?
Alleen bij overtuigende meerderheid
Om de vraag te kunnen beantwoorden heeft de
gemeente een draagvlakmeting georganiseerd. Alle
stemgerechtigden krijgen begin mei een brief met
stembiljet op de mat. Elke stemgerechtigde kan maximaal
één stem uitbrengen als eigenaar en/of gebruiker van
een niet-woning. Ze kunnen vóór 26 mei 2019 een stem
uitbrengen. Een ondernemersfonds wordt pas ingesteld
als tenminste 30% van de stemgerechtigden stemt en er
een 2/3de meerderheid voor is.

Heb je een vriend of vriendin die intensief
voor een familielid zorgt? Bijvoorbeeld
voor een zieke ouder of een broer met een
handicap? En wil je graag weten wat jij kunt
doen om je vriend(in) te helpen?
Voor veel jongeren die zorgen, is ontspanning belangrijk.
Jij kunt dus veel betekenen door samen leuke dingen te
gaan doen. En je kunt ook meedenken over oplossingen.
In onze gemeente zijn adviseurs die veel weten over
regelingen en extra hulp. Stel gerust je vragen als je je
vriend(in) verder wilt helpen. Het advies is kosteloos.

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 overheid.nl.

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
5243 – 30 april 2019
Objectvergunning Van Limburg Stirumstraat 9 voor 6
tot en met 17 mei 2019
4451 – 30 april 2019
RVV Ontheffing parkeerverbod Koningin Wilhelmina
Boulevard 18 mei 2019
1678 – 30 april 2019
DHW Vergunning CoCo Saigon Hoofdstraat 100
Lees verder

Gemeente Noordwijk

2099 – 30 april 2019
DHW Vergunning Salt Seafood Restaurant Koningin
Astrid Boulevard 107
6108 – 30 april 2019
Objectvergunning Van Speijkstraat 7 voor 6 en 8 mei
2019
Noordwijkerhout
6083– 1 mei 2019
Vergunning verkiezingsborden Noordwijk 2 tot en met
29 mei 2019
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.

Ontwerpbestemmingsplan Zeestraat 85 in
Noordwijkerhout
Het bestemmingsplan Zeestraat 85 voorziet in de
mogelijkheid tot het oprichten van twee vrijstaande
woningen, ter plaatse van Zeestraat 83A (omzetten
bedrijfsbestemming naar wonen) en naast Zeestraat
85 (toekennen bouwvlak). Het plangebied ligt aan de
Zeestraat in de kern Noordwijkerhout.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zeestraat 85’ ligt
met ingang van woensdag 8 mei tot en met dinsdag
18 juni 2019 ter inzage. Het plan is in te zien in het
gemeentehuis aan de Voorstraat 42 te Noordwijk en
op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl met het
planID: NL.IMRO.0576.BP201800052-0002.
Zienswijze
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een
ieder zienswijzen indienen op het plan. Zienswijzen
kunnen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk
worden ingediend bij de gemeenteraad van Noordwijk,
Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, o.v.v. “zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Zeestraat 85”. Een
schriftelijke zienswijze moet voorzien zijn van naam,
adres, datum en ondertekening. Deze kan ook gescand
verzonden worden aan gemeente@noordwijk.nl. Voor
een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling,
+31 (0)71 36 60 000.

Herstelbesluiten bestemmingsplan Hotel en
Residence Oranje en omgevingsvergunning
Hotel en Residence Oranje
Het college van burgemeester en wethouders van
Noordwijk maakt bekend dat de gemeenteraad op 16
april 2019 met betrekking tot het bestemmingsplan
‘Hotel en Residence Oranje’ en met toepassing
van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht een
herstelbesluit heeft genomen. De gemeenteraad heeft
eerder, op 5 juli 2018, het bestemmingsplan ‘Hotel en
Residence Oranje’ vastgesteld.
Op 30 april 2019 heeft het college van burgemeester
en wethouders met betrekking tot de op 26 juli
2018 voor Hotel en Residence Oranje verleende
omgevingsvergunning (nr. 2016109208) eveneens
- met toepassing van artikel 6:19 Algemene wet
bestuursrecht - een herstelbesluit genomen.
Motivering en inhoud van de herstelbesluiten
In het kader van het ingestelde beroep tegen de
genoemde besluiten heeft de Raad van State
de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
(StAB) verzocht onderzoek in te stellen en een
deskundigenrapport op te stellen. Uit het onderzoek
is gebleken dat het bestemmingsplan naar het
oordeel van StAB geen borging bevat voor een
(gelijkwaardig) geluidsscherm. Hoewel met de
voorwaardelijke verplichting onder artikel 3.3.4.c. van
de bestemmingsplanregels deze borging nadrukkelijk
door de gemeenteraad bij vaststelling daarvan is
beoogd, is het oordeel van StAB voor de gemeenteraad

aanleiding geweest het betreffende artikel op de
volgende wijze te herstellen (met in vet de herstelde
tekst):
3.3.4.c. het gebruik van de parkeergarage onder 3.3.4
sub a. is uitsluitend toegestaan indien een kierdichte
geluidwerende voorziening met een hoogte van ten
minste 2 meter en een massa van tenminste 10 kg/
m2 ter plaatse van het scherm zoals weergegeven
in bijlage 1 uit het geluidsrapport van bijlage 15
van de toelichting, gerealiseerd en in stand wordt
gehouden ten behoeve van en zolang een bestemming
die een geluidgevoelige functie toelaat, op het perceel
Vuurtorenplein 47 geldt.
Verder is het onderzoek en het oordeel van de StAB
aanleiding geweest nogmaals een berekening uit te
voeren betreffende het grondwater. Op basis van de
nieuwe berekening heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten de voorwaarde in de
omgevingsvergunning van 26 juli 2018 ten aanzien
van de grindlaag (bladzijde 7 van de vergunning) als
volgt te herstellen (met in vet de herstelde tekst):
Onder de keldervloer dient een zand- en grindlaag van
1,4m te worden aangebracht om te kunnen voldoen
aan de bepalingen van de bestemming “Waterstaat
ondergronds bouwen”. Het bovenste deel moet bestaan
uit grind en moet minimaal een doorlatendheid hebben
van 50m2/dag en een minimale dikte hebben van
0,8m, de zandlaag moet een minimale doorlatendheid
hebben van 10 m2/dag. De ruimte die ontstaat bij
het verwijderen van de damwanden dient opgevuld te
worden met grind, e.e.a. overeenkomstig het Wareco
rapport BY04 NOT20190307.
Ter inzage
Het (herstelde) bestemmingsplan ‘Hotel en Residence
Oranje’ en de (herstelde) omgevingsvergunning Hotel en
Residence Oranje liggen vanaf woensdag 8 mei tot en
met woensdag 19 juni 2019 ter inzage. Ze zijn in te zien
in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 te Noordwijk.
Het (herstelde) bestemmingsplan is ook in te zien via
de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl met de
plancodering: NL.IMRO.0575.BPZWhvoranje-VA02.
Beroep instellen
Een belanghebbende kan beroep instellen tegen de
genoemde herstelbesluiten, die voor beroep als één
besluit worden gezien. Het beroep moet worden
ingediend in de periode vanaf 8 mei tot en met 19
juni 2019 en kan uitsluitend worden gericht tegen
de in de herstelbesluiten aangebrachte wijzigingen.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, EA ‘s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat
in elk geval uw naam, adres, de dagtekening en een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht.
Het instellen van beroep schorst de werking van de
herstelde besluiten niet. Ook kan door belanghebbenden
een verzoek om een voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan de
bovenstaande procedures zijn griffiekosten verbonden.
Een eerder ingesteld beroep bij de Raad van State,
dat is gericht tegen de vaststelling van het genoemde
bestemmingsplan ‘Hotel en Residence Oranje’ op
5 juli 2018, heeft op grond van artikel 6:19 van de
Algemene wet bestuursrecht mede betrekking
op het onderhavige besluit tot herstel van het
bestemmingsplan. Voor zover een eerder ingesteld
beroep bij de Raad van State is gericht tegen de
verlening van de genoemde omgevingsvergunning
Hotel en Residence Oranje op 26 juli 2018, heeft dit
beroep op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet
bestuursrecht mede betrekking op het onderhavige
besluit tot herstel van de omgevingsvergunning.
De Crisis- en herstelwet is van toepassing. Dit
betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift
moet aangeven welke beroepsgronden hij aandraagt
tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk

verklaard als er binnen de beroepstermijn
geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de
inzagetermijn van zes weken kunnen er geen nieuwe
beroepsgronden meer worden aangevuld.
Inwerkingtreding
De herstelde besluiten treden in werking op 20 juni
2019, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel
3.8 lid 6 van de Wet op de ruimtelijke ordening
(Wro) of er voor deze datum een verzoek voor een
voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt
de inwerkingtreding van de betreffende besluiten
opgeschort totdat over dat verzoek is beslist.
Noordwijk, 7 mei 2019

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019085026 – 1 mei 2019
Egmonderstraat 3: het maken van een uitbouw
2019082583 – 29 april 2019
Gasthuissteeg sectie A 2406 (bouwnummer 9A en
9B):het wijzigen van de gevels
2019081097 – 25 april 2019
Koningin Astrid Blvd 107: het maken van een inrit
2019085375 – 1 mei 2019
Pauluslaan 194: de afbouw van de casco’s van
woningen
2019084519 – 29 april 2019
Prins Bernhardstraat 67: het bouwen van een carport
2019085449 – 1 mei 2019
Schiewei 16: het plaatsen van een dakkapel aan de
voorgevel
2019081339 - 25 april 2019
Zwarteweg (Giraffelaan): het bouwen van 51 studio’s/
slaapruimten voor jongeren
2019081169 – 25 april 2019
Zwarteweg 9 (Appelhof/ Mandarijnlaan): het bouwen
van 42 studio’s/ slaapruimten voor ouderen
2019081133 – 25 april 2019
van de Mortelstraat 138: het doorbreken van een
inpandige muur
Noordwijkerhout
2019085324 – 1 mei 2019
Parnassialaan 15: het aanleggen van een
erfafscheiding zijtuin

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019044943
Dahliastraat 42: het plaatsen van een dakkapel
2019031440
De Boender 15A: het herbouwen van de schuur
2019038731
Jeroenspark 1: het plaatsen van een berging ten
behoeve van vuilcontainers
2019033026
Prins Hendrikweg 19: het verbouwen van een villa
De Zilk
2019041584
Zilkerduinweg 76: het uitbreiden van een B&B
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.
Lees verder
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Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2018201797 – 29 april 2019
Hoogwakersbosstraat 7: het uitbreiden van de woning
2019021307 – 26 april 2019
Vinkenlaan 41: het aanbrengen van dakisolatie
2018186278 – 30 april 2019
de Ruyterstraat 73: het bouwen van een aanbouw aan
de achterzijde

Noordwijkerhout
2018197357 – 1 mei 2019
Delfweg 48: het verbouwen van een bedrijfshal
2019065489 – 2 mei 2019
Duinschooten 30 B6: het plaatsen van een dakkapel
aan het linker dakvlak
Alleen beroep
Noordwijk
2018098279 – 2 mei 2019
Boekerslootlaan 22: het bouwen van een
appartementengebouw

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.
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
+31 (0)71 40 83 100 .

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

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 Herenweg 4 te
Noordwijkerhout 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
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.

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

Welstandsvergadering

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

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 +31 (0)71 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.

Windmolens in
mijn buurt?

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

Abonneer je op de e-mailservice of download de app

