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Uitwerkingsplan ‘Offem Zuid fase 2A
gewijzigd vastgesteld
Het uitwerkingsplan ‘Offem Zuid fase 2A met plancode
NL.IMRO.0575.UPOffemZuid2A-VA01 ligt vanaf
woensdag 7 april 2021 tot en met woensdag 19 mei
2021 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.
Een belanghebbende kan binnen zes weken na
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd
een beroepschrift indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De officiële publicatie is na te lezen op
officielebekendmakingen.nl

Mantelzorgwaardering 2021
Als blijk van waardering voor haar mantelzorgers stuurt gemeente Noordwijk ieder jaar
een bedankje. Heeft u een mantelzorger en woont u in Noordwijk, Noordwijkerhout of
De Zilk? Dan kunt u mogelijk voor uw mantelzorger de mantelzorgwaardering 2021
aanvragen. Dit kan vanaf 1 april 2021.
Vul dan samen het aanvraagformulier in. Als het
de eerste keer is dat u de mantelzorgwaardering
aanvraagt, ontvangt u per post een mantelzorgpas
waar het tegoed op gestort wordt. Het
aanvraagformulier kunt u afhalen op verschillende
adressen. In Noordwijk kunt u dat doen bij het
Gemeentehuis Noordwijk (op afspraak), Boekhandel
van der Meer (op afspraak), Supermarkt Dirk van den
Broek, Supermarkt Vomar, Kaasspecialist Peter den
Elzen en Bakker de Witt. In Noordwijkerhout kunt u dat
doen bij Vink Multimedia (op afspraak) en Slagerij Klein
en in De Zilk bij Bakker Pompe.

Aanvragen
Het volledig ingevulde en ondertekende
aanvraagformulier kunt u tot uiterlijk 31 december
2021 inleveren bij Welzijn Noordwijk. Retouradressen
vindt u op het formulier. U kunt uw aanvraag ook online
indienen.
Meer informatie en vragen?
Meer informatie over de mantelzorgwaardering vindt u
op mantelzorgpasnoordwijk.nl Heeft u nog vragen,
dan kunt u terecht bij Welzijn Noordwijk via
+31 (0)71 71 14 334 op werkdagen tussen 9:30 en 15:30
uur of per e-mail: mantelzorg@welzijnnoordwijk.nl.

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

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +31 (0)71 36 60 000.

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

ISD Bollenstreek

Extra ondersteuning voor ondernemers
vanaf 1 april 2021 (Tozo 4)
Vanwege het Coronavirus heeft het Kabinet vanaf 1
april 2021 de extra maatregelen voor ondernemers
verlengd. Daaronder valt de Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).
Via de Tozo kunnen ondernemers tijdelijk een uitkering
voor levensonderhoud krijgen tot bijstandsniveau.
Ook kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden
aangevraagd. Vanaf 1 april 2021 is sprake van Tozo 4.
Tozo 4 loopt tot en met 30 juni 2021.
Voor de ondernemers/zzp-ers van de gemeenten
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen voert de
ISD Bollenstreek deze tijdelijke regeling uit, maar ook
de reguliere regeling Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
Informatie over Tozo 4 en aanvragen
Op de website van de ISD Bollenstreek
isdbollenstreek.nl staat de actuele informatie over
Tozo 4 inclusief het aanvraagformulier en de meest
gestelde vragen met antwoorden.
Vragen/meer informatie
Voor meer informatie en vragen over de extra
ondersteuning voor ondernemers/zzp-ers 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:
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Nieuws van de Raad

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 13 april 2021

Locatie: Digitale raadsvergadering (zie noordwijk.nl/gemeenteraad - vergadering live volgen)

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20:00 uur - 23:00 uur*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
6b.
6c.
6d.
6e.
7.
7a.
7b.
7c.
8.
9.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 maart 2021
Vaststelling lijst van ingekomen stukken
Installatie en benoeming
Vaststelling hamerstukken
Raadsvoorstel Wijkrenovatie verhardingen Zeeburg aanvullend krediet
Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Julianastraat 50A te Noordwijk
Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Duinweg 12 en 12A te Noordwijk
Raadsvoorstel Nadeelcompensatieverordening Drain Parallel Boulevard
Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding posterieure overeenkomsten Offem Zuid
Bespreekstukken
Raadsvoorstel Verwerving politiebureau Duinwetering en aanvragen investeringskrediet verbouwing
Raadsvoorstel Omgevingsvergunning Vomar Maarten Kruytstraat
Raadsvoorstel Omgevingsvisie Noordwijk
Actuele moties
Sluiting

* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

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.

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

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
17531 - 30 maart 2021
Terrasvergunning Legends Restaurant de Grent 30
maart 2021
138459 - 31 maart 2021
Objectvergunning 20 april en 21 april 2021
‘s-Gravendijckplein
Overzicht collectes
In week 14 is een collecte gepland van Fonds
Gehandicaptensport
In week 15 is een collecte gepland van de
Hartstichting

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - Westeinde 89 A
Noordwijkerhout
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Activiteit bij een particulier, wonende aan Westeinde
89 A in Noordwijkerhout. De melding gaat over het
plaatsen van een bovengrondse opslagtank voor
propaan (zaaknummer 2021-001068).
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met de Omgevingsdienst West-Holland via
+31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl.
Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-001068.

Over vaccineren
In deze rubriek brengen we elke week actuele
zaken rondom vaccinatie aan de orde. Dit kunnen
tips, weetjes of waarschuwingen zijn.
Vaccinatielocatie Noordwijkerhout opent op
12 april 2021
Op 12 april 2021 neemt de GGD de
vaccinatielocatie NH Conference Centre
Noordwijkerhout in gebruik. Tot 12 april 2021
kunnen mensen met een uitnodigingbrief terecht
bij de reeds geopende vaccinatielocaties (zoals
Leiden).
Huisartsen gaan in avonduren prikken
Ook huisartsen gaan gebruik maken van
de nieuw te openen vaccinatielocatie in
Noordwijkerhout. De GGD vaccineert van
8:00-15:30 uur en de huisartsen vaccineren
van 16:30-20:30 uur. De huisartsen zijn zelf

verantwoordelijk voor het vaccinatieproces en
zorgen ook zelf voor het benodigde personeel. De
GGD faciliteert de locatie, beveiliging, coördinatie
en schoonmaak. Doordat de huisartsen de GGDlocatie in de avonduren gaan gebruiken, kunnen
zij meer mensen achter elkaar vaccineren.
Vaccinatie per huishouden niet mogelijk
Mensen die een uitnodiging krijgen voor vaccinatie
willen vaak graag samen met hun partner
gevaccineerd worden. De uitnodigingen voor
vaccinatie worden echter verstuurd door op basis
van geboortedatum. Als u eerder aan de beurt
bent vanwege uw geboortejaar dan uw jongere
partner, maar u wilt toch samen gevaccineerd
worden, kunt u ervoor kiezen te wachten tot uw
jongere partner een uitnodiging krijgt. U kunt dan
samen een afspraak maken, de uitnodiging voor
de oudste partner blijft namelijk geldig.

GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |
RIVM | coronavaccinatie.nl |

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-009141 - 26 maart 2021
Vogelaardreef 26 | het aanleggen van een paardenbak
2021-009843 - 31 maart 2021
Jeroenspark 1 | het plaatsen van een tuinhuis
Noordwijkerhout
2021-008974 - 25 maart 2021
Ruigenhoekerweg 62 | het plaatsen van een
verkoopwagen
2021-009423 - 28 maart 2021
Erfvoort 38a (E 7698) | het kappen van twee bomen
2021-009786 - 30 maart 2021
Schippersvaartweg (perceel B2696) | het verharden
van een onverhard pad en maken van een uitrit
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Energiecoaches aan het woord:
Dorine Putman 4

In deze wekelijkse column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over
zijn of haar ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Dorine Putman
Veel mensen hebben al ledlampen in huis, maar
zelfs als je denkt dat je alles al hebt vervangen
in de loop der jaren, dan kun je tijdens het
energiegesprek nog verrast worden. We nemen
het hele huis eens rustig door. Ja hoor, heel veel
ledlampen, allemaal al in die warme gezellige
kleur. Heel wat anders dan de eerste ledlampen
die je vroeger kon kopen, dat was altijd koud wit
licht.
Daar staan toch twee dimbare vloerlampen zonder
ledlampen! Met halogeen-buisjes. Ha, daar valt wat
te verdienen. En er zitten ook nog drie halogeen
spotjes aan het plafond. Hier gaan we eens even
rekenen: Die spotjes zijn gemiddeld 4 uur per dag
aan. Samen scheelt dat bijna € 33,- per jaar als we
ze vervangen door een ledlampje. Dat verdien je
binnen een jaar terug en daarna heb je er alleen

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2020-024998
Voorstraat 49 | het plaatsen van zonnepanelen op een
monumentale woning
2021-003386
Voorstraat 87 | het verbouwen van een monumentaal
pand, waarbij een woning wordt gerealiseerd op de
begane grond, en het realiseren van een patio in de
achtertuin
Noordwijkerhout
2021-001044
Duinschooten 12 - 049 | het plaatsen van een dakkapel

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Bezwaar
Noordwijk
2020-007237 - 26 maart 2021
Pauluslaan 45, kavel 217 | het bouwen van een
nieuwbouw woning
2020-008681- 30 maart 2021*
Ravenhof 1 | het vervangen van 24 recreatiewoningen
2019-012947 - 31 maart 2021
Leidsevaart 228a | voor de nieuwbouw van een
bedrijfspand met kantoor
2020-027229 - 31 maart 2021
Spinozaweg 20 | het uitbreiden van een woning met
kelder
Noordwijkerhout
2021-007113 - 26 maart 2021
Centurio 14 | het plaatsen van een dakkapel in het
voordakvlak van de woning
2021-004172 - 30 maart 2021
Dorpsstraat 67 | het vervangen van de kozijnen in de
voorgevel van de woning

maar profijt van. Maar nu die dimbare vloerlampen.
Wat blijkt? Als die lampen uit zijn, maar ze zitten
nog in het stopcontact, dan blijven ze stroom
gebruiken. Dat is gauw verdiend als je de stekker
eruit trekt na gebruik. En die lampen zelf, die
gebruiken per lamp bijna € 11,- meer dan een
ledlamp. Nou is zo’n ledbuisje voor een dimbare
gloeilamp niet gratis: kost denken we wel € 18,-.
Maar dan nog, toch binnen twee jaar terugverdiend.
We hebben hier naar 5 lampen gekeken, drie aan
het plafond en twee vloerlampen en daarmee zit je
aan € 54,- per jaar minder elektriciteitskosten. Dat
gaat toch aantikken.
En bij een andere klant hebben we in het hele
huis 12 oude gloeilampen en halogeenlampen
gevonden. Natuurlijk staan de lampen in de
slaapkamers maar even aan en ook die in de wc.

2021-005377 - 30 maart 2021
Centurio 6 | het plaatsen van een dakkapel
* Dit besluit is van rechtswege verleend, waardoor
de inwerkingtreding aanvangt na afloop van de
bezwaartermijn.
Bezwaar en/of beroep
Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt
benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te
maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend
vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij
anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail)
gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden
aan het college van burgemeester en wethouders
van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst WestHolland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder
vermelding van het trefwoord “bezwaarschrift” en het
registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift
schort de werking van een besluit niet op. Het is in
sommige gevallen mogelijk, na instemming van het
bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over
te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de
rechtbank.
Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf
de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders
vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend
belang heeft kun u een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen
van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten
verschuldigd.
Verzonden besluiten – beroep
2017-009415 - 1 april 2021
Van der Mortelstraat | het bouwen van een
appartementencomplex met 37 appartementen (art.
2.12, lid 1 sub a onder 3 Wabo)
Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje ‘verzonden
besluiten – beroep’ liggen met de daarbij behorende
stukken met ingang van de dag na deze publicatie
gedurende zes weken ter inzage in de Gemeentewinkel
aan de Voorstraat 42 te Noordwijk. Voor eventueel
inzien, verzoeken wij u eerst contact op te nemen

Misschien maar een half
uur per dag. Reken maar
dat bij 4 uur gemiddeld
gebruik je bijna € 11,- bespaart. Dus als je gaat
vervangen, begin dan in de woonkamer en de
keuken en de slaapkamers waar kinderen hun
schoolwerk maken en spelletjes doen. We denken
dat hier met 12 lampen vervangen, zes in de kamer
en de keuken en zes op slaapkamers de jaarlijkse
rekening met € 70,- naar beneden gaat.
Afspraak maken
Is uw belangstelling gewekt, dan kunt u geheel
vrijblijvend, belangeloos en kosteloos een afspraak
maken. De energiecoaches hebben hun gebied
onderverdeeld in Noordwijk aan Zee, Noordwijk
Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. U kunt uw
afspraak maken via bespaarafspraak.nl/noordwijk

met de gemeentewinkel /Omgevingsdienst WestHolland, gelet op de coronamaatregelen. Tevens is het
besluit waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12,
lid 1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen op
ruimtelijkeplannen.nl
Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen
zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten voorbereid
met de uitgebreide procedure, start de beroepstermijn
de dag ná de terinzagelegging van het besluit
(artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor zes weken
de tijd, gerekend vanaf de dag na deze publicatie.
Een beroepschrift dient te worden gericht aan de
Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag.
Hogere Grenswaarde besluit
Voor het project voor de bouw van een
appartementencomplex aan de van der Mortelstraat,
bekend onder zaaknummer 2017-009415, is op
30-03-2021 een Besluit Hogere Grenswaarde (2020003047) met betrekking tot het (weg)verkeerslawaai,
vastgesteld.
Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) is ten behoeve
van het nieuw te bouwen appartementencomplex
akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie
is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh
vanwege het wegverkeer wordt overschreden. De
Omgevingsdienst heeft hogere waarden vastgesteld
vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 58 dB.
Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het
vaststellen van hogere waarden niet betekent
dat het wegverkeer meer geluid mag produceren
maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere
geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.
Tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarde kan
op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen
zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage
is gelegd een beroepschrift worden ingediend bij de
Afdeling bestuursrecht van de Raad van State.
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Beroep is alleen mogelijk voor belanghebbenden
die een zienswijze hebben ingediend tegen het
ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij dat niet hebben gedaan.
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij
de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State,
Postbus 20019 2500 EA Den Haag.
Het indienen van een beroepschrift schorst de
inwerkingtreding van het besluit hogere grenswaarde
niet. Om te voorkomen dat het besluit in werking

treedt, kan gedurende de beroepstermijn bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State naast een beroepschrift ook een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.
Het besluit treedt dan in ieder geval niet inwerking
voordat op dat verzoek is beslist.

+31 (0)71 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00
en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via
infobouwen@odwh.nl

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende
vergunning, kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer

Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld.
De eerstvolgende welstandsvergadering voor
afspraken zal plaatsvinden op 15 april 2021.

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.
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

Welstandsvergadering

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.

