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Maak jij de mooiste bijenfoto?
Doe mee aan de fotowedstrijd
Ook dit jaar organiseert Groene Cirkel Bijenlandschap
deze fotowedstrijd. Van 3 mei 2020 tot en met 7 juni
2020 kan iedereen weer mooie foto’s insturen van een
bij, een bijentuin of een bijenlandschap.
Meedoen? Ga dan naar bijenlandschap.nl om de foto’s
te uploaden. De jury bepaalt uiteindelijk welke 3 foto’s
een prijs winnen.

Basisregels voor iedereen
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

11 mei:

1 juni:

1 juli:

1 september :

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Contactberoepen
Buiten sporten op
1,5 meter afstand
Bibliotheken
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang

Voorzieningen
campings en
vakantieparken

Terrassen
Bioscopen
(max. 30 personen)

Bioscopen
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Sauna’s

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 100 personen)

Musea
Praktijklessen en
examens MBO
vanaf 15 juni.
Versoepeling hoger
onderwijs wordt
onderzocht.

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

Voortgezet onderwijs

Kantines

In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht. Reis niet onnodig
en mijd de spits.

ISD Bollenstreek

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek

Voor 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

Akkerhommel op wilg. Gertjan van der Kooij. 1e prijs
Bijenlandschap fotowedstrijd 2019

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

De ISD Bollenstreek is in verband met Hemelvaartsdag
en een verplichte vrije dag voor het personeel gesloten
op donderdag 21 mei 2020 en vrijdag 22 mei 2020.
De ISD Bollenstreek is in verband met 2e Pinksterdag
gesloten op maandag 1 juni 2020.
Dit betekent dat de ISD Bollenstreek ook niet aanwezig
is op het Lokaal Lokaal/bij het sociaal team/het Wmo
Adviescentrum van uw woonplaats.

Geldplannen voor financiële rust
In deze coronatijd maakt u zich misschien meer
zorgen over uw financiële situatie. Komt er genoeg
geld binnen? Geef ik niet teveel geld uit? Startpunt
Geldzaken biedt u de mogelijkheid om gratis en
anoniem geldplannen te maken.
Wat is Startpunt Geldzaken?
Startpunt Geldzaken ondersteunt huishoudens
bij het in balans brengen van hun financiën door
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middel van geldplannen. Startpunt Geldzaken is
een samenwerking van een aantal onafhankelijke
financiële organisaties, waaronder het NIBUD
(Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).
Geldplannen
Op de website van de ISD Bollenstreek vindt u acht
geldplannen. Welk geldplan voor u van toepassing is,
is afhankelijk van uw financiële vraag.
1. Hebt u financiële zorgen of problemen?
2. Wilt u (meer) geld overhouden?
3. Wat kunt u doen met het geld dat u over hebt?
4. Wilt u ondersteuning voor uw kind?
5. Wilt u sparen voor de studie van uw (klein) kind?
6. Wat moet u regelen als u 18 wordt?
7. Wat kunt u doen voor uw pensioen?
8. Waar moet u op letten als u ZZP’er bent of wordt?
Door het invullen van een geldplan krijgt u tips om
uitgaven te verminderen en tips om uw inkomsten te
verhogen. U kunt bijvoorbeeld ook uitrekenen welk
bedrag u nodig hebt voor een studie van een (klein)
kind en hoeveel u per maand daarvoor moet sparen.
Meer informatie
Voor meer informatie over Startpunt Geldzaken en de
geldplannen kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail:
info@isdbollenstreek.nl
Volg de ISD Bollenstreek ook op:



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

Centrum voor Jeugd en Gezin

Heeft u vragen over opvoeden en opgroeien?
1. Hoe vermaak ik mijn kinderen nu we de hele dag
thuis moeten blijven?
Met dit soort vragen over opvoeden en opgroeien
kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
Noordwijk. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen
(aanstaande) ouders/opvoeders, kinderen en jongeren
terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien.
Ook grootouders en professionals zijn van harte
welkom.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt gratis
informatie en advies, steun en begeleiding,
specialistische hulp en coördinatie van zorg. Informatie
over opvoeden en opgroeien vind je op onze site
cjgnoordwijk.nl of bel met het algemene nummer
+31 (0)88 254 23 84.

Dienstverlening rondom feestdagen
De volgende gemeentelijke onderdelen en
samenwerkingsverbanden zijn rondom de
feestdagen minder bereikbaar of leveren hun
diensten op andere momenten.
Gemeentelijke locaties
De publieksbalies in het Klantcontactcentrum
Noordwijk zijn gesloten op:
• donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
• vrijdag 22 mei 2020
• maandag 1 juni 2020 (2e Pinksterdag)
Lokaal Loket Noordwijk
Het lokaal loket is gevestigd in het
gemeentehuis, Voorstraat 42. Het lokaal loket
is gesloten op:
• donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
• vrijdag 22 mei 2020
• maandag 1 juni 2020 (2e Pinksterdag)
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
Het Wmo Adviescentrum is gesloten op:
• donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
• vrijdag 22 mei 2020
• maandag 1 juni 2020 (2e Pinksterdag)
Afvalinzameling
De minicontainers worden niet geleegd op:
• donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
• maandag 1 juni 2020 (2e Pinksterdag)
Bewoners van de woonplaats Noordwijk
kunnen hun persoonlijke afvalwijzer op de
volgende manieren raadplegen:
• Via de website mijnafvalwijzer.nl Log in met
uw postcode en huisnummer en download
uw jaaroverzicht.
• Download de app ‘Afvalwijzer’ en zet de
‘notificaties’ aan.
Voor de woonplaatsen Noordwijkerhout en De
Zilk is de afvalkalender op de volgende manier
te raadplegen:
• Via afvalkalender.meerlanden.nl. Voer uw
postcode en huisnummer in en klik op ‘Toon
uw afvalinfo’.
• Download de app Afvalkalender Meerlanden.
U ontvangt dan een pushbericht wanneer uw
container aan de straat gezet kan worden.
Let op: op vervangende ophaaldagen kunnen
de minicontainers vroeger of later worden
geleegd, zet uw minicontainer daarom altijd
voor 7:30 uur buiten.
Milieustraat
De milieustraat in Katwijk is gesloten op:
• donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
• maandag 1 juni 2020 (2e Pinksterdag)
Mocht u op andere dagen naar de milieustraat
gaan, vergeet dan uw milieupas niet!
De milieustraat in Noordwijkerhout gesloten op:
• donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag)
• maandag 1 juni 2020 (2e Pinksterdag)
Mocht u op andere dagen naar de milieustraat
gaan, vergeet dan uw geldig legitimatiebewijs
niet!

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

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
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Westeinde
Perceel 961 D’ ter inzage
Vanaf 13 mei 2020 t/m 23 juni 2020 ligt het
voorontwerp ‘Westeinde Perceel 961 D’ met plancode
NL.IMRO.0575.BPBGWesteindeD961-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 Westeinde perceel 961 sectie D
(gelegen ten noordwesten van de bebouwde kom van
Noordwijk) wordt de huidige bebouwing verwijderd
en vervangen door een nieuw te bouwen woning. Het
bestemmingsplan biedt het juridisch en planologisch
kader voor de ontwikkeling van deze nieuw te bouwen
woning met een maximale inhoud van 750 m3 en een
maximale goot- resp. bouwhoogte van 4 en 8 meter.
De woning zal voldoen aan de voorwaarden vanuit
de gemeente en de regio gesteld worden om een
Ruimte-voor-Ruimte woning te realiseren. Daarnaast
wordt er op het meest oostelijke deel van het perceel
een ecologische verbindingszone gerealiseerd van 25
meter breed.
Iedereen kan in de genoemde termijn een
inspraakreactie indienen. Zie voor meer informatie de
officiële bekendmaking.

Verzonden besluiten
Noordwijk
27396 - 6 mei 2020
Wijziging kenteken RVV ontheffing

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2020-005254 - 29 april 2020
Van de Mortelstraat 8-198 | het plaatsen van een
schaftkeet op parkeerplaats
2020-005313 - 30 april 2020
Beethovenweg 3 (A 3632) | het bouwen van een
vrijstaande woning
2020-005372 - 1 mei 2020
Jan van Kanhof 13 | het plaatsen van een dakkapel
2020-005378 - 4 mei 2020
Bernadettelaan 41 (kavel 808) | het oprichten van een
woning
LEES VERDER >>
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2020-005377 - 5 mei 2020
Beethovenweg 8 | het aanleggen van een uitrit en
balkon/veranda verbinden met souterrain huis
2020-005410 - 5 mei 2020
Abel Tasmanstraat 10 | de bestaande woning onder
kelderen
2020-005521 - 7 mei 2020
Zonneweelde 37 | het vervangen van een
recreatiewoning
Noordwijkerhout
2020-005275 - 30 april 2020
Guldemondvaart 14 | het verwijderen van een
draagmuur in de keuken en het plaatsen van een
draagbalk
2020-005315 - 30 april 2020
Langevelderweg 8 | het kappen van een boom in de
achtertuin
2020-005318 - 30 april 2020
Langevelderweg 8 | het aanbrengen van nieuwe
openingen in de bouwmuren op de 1e verdieping van
het pand

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

Noordwijk
2019-013473
Koepelweg 26 | het bouwen van een villa
2020-002645
Wintertuinlaan 6 | het kappen van bomen
2020-002049
Zwarteweg 15A | het verbouwen van een pand
Noordwijkerhout
2020-003105
Bernadettelaan 17 (kavel 801) | het bouwen van een
woning met aansluitend bijgebouw (garage)

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-003381 - 30 april 2020
Duinwetering | het plaatsen van een tijdelijke unit voor
bevolkingsonderzoek
2019-014532 - 30 april 2020
Bernadettelaan 12 (kavel 210 Sancta Maria) | het
bouwen van een woning
2020-003594 - 1 mei 2020
Het Lappennest 28 | het bouwen van een
recreatiewoning

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

Noordwijkerhout
2020-000939 - 30 april 2020
Guldemondvaart 28 | het aanbouwen van een erker
aan de voorgevel van de woning
2020-002026 - 1 mei 2020
Leeweg 19 | het plaatsen van 4 nieuwe dakkapellen
2020-004868 - 7 mei 2020
Dorpsstraat 4 | het tijdelijk plaatsen van een afzetting
t.b.v. een bouwkeet, een afvalcontainer en een mobiel
toilet

Beroep
2019-004175
Koningin Wilhelmina Boulevard 101 | het bouwen van
een paviljoen ZVN-NRB

Welstandsvergadering
De eerstvolgende welstandsvergadering zal
plaatsvinden op 14 mei 2020.

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.

2019-015471 - 1 mei 2020
Keplerlaan 1 | het bouwen van een congresgebouw
2020-003224 - 7 mei 2020
Douzastraat 33 | het plaatsen van een zonnewering
aan de gevel

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.

