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

Vragen? Neem contact op met de gemeente!
Heeft u geen stembiljet ontvangen en bent u van
mening dat u als eigenaar en/of gebruiker van een
niet-woning in de gemeente Noordwijk hier wel recht
op heeft? Of heeft u mogelijk ten onrechte een dubbel
stembiljet ontvangen? Neem dan contact op met de
gemeente via het emailadres
draagvlakmeting@noordwijk.nl.
Alleen bij overtuigende meerderheid
Elke stemgerechtigde kan maximaal één stem voor
of tegen het Ondernemersfonds uitbrengen als
eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning. Een
Ondernemersfonds wordt pas ingesteld als tenminste
30% van de stemgerechtigden stemt en er een 2/3de
meerderheid voor is.

Jan
Sandra
Desi

Aanvragen lintje voor lintjesregen 2020

Pieter

Meld je aan voor het digipanel Noordwijk
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.

Unieke kans voor een origineel
organisatietalent

Check de complete uitdaging
Voel je het al kriebelen maar wil je eerst wat meer
weten? Onze vraagstelling staat op
www.cultuurpuntnoordwijk.nl/cultuur-verbindt-buiten.

Organiseer je graag iets? En denk je daarbij graag out of
the box? We geven je op het Vuurtorenplein in Noordwijk
aan Zee alle ruimte iets te organiseren met een cultureel
tintje. De ambiance betreft een unieke locatie waar
je jouw ideeën tot leven kan brengen. Benut jij alle
mogelijkheden die dat schitterende plein biedt?
Drie weekenden in september
Wij zijn opzoek naar een organisatietalent die
gedurende 3 weekenden in september een
aansprekende markt organiseert met een cultureel
tintje. Naast het organiseren van een markt, is het
van belang dat er een (lokale) culturele invulling is als
versterking op de markt. We streven naar een diverse
en toegankelijke programmering waarbij geen act te
gek of te kleinschalig is. Wij nodigen je uit om met
vernieuwende ideeën te komen. Dit kan tot uiterlijk
zaterdag 15 juni 2019.

Wie verdient er volgens u een lintje tijdens de
lintjesregen van 2020? Vraag het aan voor 1 juli 2019.
Meer info www.noordwijk.nl/lintje of neem contact
op met de medewerker Kabinetszaken per e-mail
kabinetszaken@noordwijk.nl of via het KCC
(071) 36 60 000.

Informatie en aanmelden
Ga naar www.noordwijk.nl/digipanel.

Gemeente verlengt periode draagvlakmeting
Ondernemersfonds
De gemeente organiseert een draagvlakmeting over
het Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten
werden begin mei 2019 verstuurd. De periode dat
stemgerechtigden kunnen reageren is met circa 2
weken verlengd.
Reactietermijn verlengd
Oorspronkelijk konden stemgerechtigden vóór 26
mei 2019 een stem uitbrengen. In de afgelopen twee
weken kreeg de gemeente aanvragen voor nieuwe
stembiljetten van personen die oorspronkelijk geen
stembiljet hebben ontvangen.
Deze aanvragen moeten zo zorgvuldig mogelijk worden
beoordeeld. Ook moeten mensen die recht hebben op
een stembiljet voldoende tijd krijgen om te reageren.
Daarom verlengt de gemeente de stemperiode.
Stemgerechtigden hebben nu de mogelijkheid om vóór
11 juni 2019 het ingevulde stembiljet te retourneren.

Expositie Mandalatekeningen
Susann Lütolf en haar cursisten exposeren in de
bibliotheek van Noordwijkerhout. De exposite van
mandala’s is tot en met 28 juni 2019 te bezichtigen.
Mandalatekening
Susann Lütolf geeft inmiddels 20 jaar les in het tekenen
van mandala’s. Een mandala is een tekening in een
cirkel. In deze cirkel mag van alles ontstaan. De ene keer
ligt de nadruk op techniek, de andere keer op meditatie
of intuïtie.

Evenement
bij mij om de
hoek?

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in je wijk of buurt?
Dat kan ook digitaal. Alles over
vergunningen, plannen en voorschriften.
Snel en eenvoudig, op elk moment van
de dag slechts één klik verwijderd
van de meest recente berichten.
Abonneer je op de e-mailservice of
download de app

www.overuwbuurt.overheid.nl
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ISD rubriek

Uitbetaling vakantiegeld
Vraag
Ik heb een bijstandsuitkering. Wanneer krijg ik mijn
vakantiegeld over het afgelopen jaar op mijn rekening
gestort?
Antwoord
De ISD Bollenstreek maakt uw vakantiegeld uiterlijk op
13 juni 2019 aan u over. Als er geen bijzonderheden op
u van toepassing zijn staat het vakantiegeld uiterlijk 14
juni 2019 op uw rekening.
Zijn er wel bijzonderheden, dan staat het vakantiegeld
later op uw rekening.
De uitbetaling van het vakantiegeld geldt ook als u een
IOAZ/IOAW uitkering hebt.
Zit u in budgetbeheer bij de ISD
Hebt u een bijstandsuitkering en zit u bij de ISD in
budgetbeheer? Dan maakt de ISD uw vakantiegeld net
als uw bijstandsuitkering over naar de rekening van
Schulddienstverlening.
De ISD heeft u een aparte brief met meer informatie
over uw vakantiegeld gestuurd.
Meer informatie
Voor vragen over uw uitkering of vakantiegeld kunt u
contact opnemen met de ISD Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD Bollenstreek
Telefoon: 0800 95 67 000 (gratis)
Website: www.isdbollenstreek.nl
Per mail: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: bezoek aan het lokaal loket of het Wmo
Adviescentrum van uw woonplaats.

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek
De ISD Bollenstreek is in verband met
Hemelvaartsdag en een verplichte vrije dag voor het
personeel gesloten op donderdag 30 mei 2019 en
vrijdag 31 mei 2019.
Dit betekent dat de ISD Bollenstreek ook niet aanwezig
is op het Lokaal Lokaal of het Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats.

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 in het Gemeenteblad op overheid.nl.

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
5731 – 17 mei 2019
Objectvergunning ’s Gravendijckseplein op 28 mei
2019
6675 – 21 mei 2019
Ontheffing sluitingstijd incidenteel BEACH voor 31 mei
2019
5908 – 21 mei 2019
Ontheffing sluitingstijd incidenteel Breakers Beach
House op 12 juni 2019
3959 – 21 mei 2019
Ontheffing strandgebruik Starbalm Strandlopen,
donderdagen tussen 13 juni en 22 augustus 2019

1621 – 23 mei 2019
Objectvergunning (jaarrond) Verschoor BV
0012 – 23 mei 2019
Objectvergunning (jaarrond) Van Schie
6379 – 23 mei 2019
Evenementenvergunning Bootcamp op het strand bij
Nederzandt op 1 juni 2019
4279 – 23 mei 2019
Evenementenvergunning buurtfeest Grunepad op 29
juni 2019
2433 – 27 mei 2019
Evenementenvergunning 2de fase IBIZA-festival,
Koningin Wilhelmina Boulevard 30 mei tot en met 1
juni en op 27 en 28 juli 2019
5434 – 27 mei 2019
Evenementenvergunning Kampioenendag op diverse
sportparken op 30 mei 2019
Noordwijkerhout
6571 – 21 mei 2019
Objectvergunning Zilkerduinweg van 27 mei t/m 26 juli
2019
6777 – 21 mei 2019
RVV Ontheffing parkeerschijfzone Zeestraat
6726 – 21 mei 2019
RVV Ontheffing parkeerschijfzone Zeestraat
4847 – 23 mei 2019
DHW Vergunning Brasserie Op Dorp, dorpsringweg 1A
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.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019102281 – 22 mei 2019
Boekerslootlaan 1: het wijzigen van oude situatie
grond
2019099005 – 17 mei 2019
Dr. Hadriaan van Nesslaan 140: het doorbreken van
een dragende tussenmuur
2019099285 – 18 mei 2019
Lavendelhof 41: het bouwen van een schuur
2019081666 – 26 april 2019
Losplaatskade 36: het plaatsen van een erfafscheiding
2019097883 – 16 mei 2019
Paardenlaan 2: het plaatsen van een tent bij het
zomerfeest
2019097944 – 16 mei 2019
Pauluslaan 196: het verbouwen van de woning
2019100875 – 21 mei 2019
Zandbank 1 t/m 87: het vervangen van hekwerken
Zandbank 1 t/m 87 Noordwijk
Noordwijkerhout
2019098430 – 17 mei 2019
Abeelenpark 28: het bouwen van een erfafscheiding en
een bijbehorend bouwwerk
2019097611 – 16 mei 2019
Bernadettelaan 17 (kavel 801, Sancta Maria): het
bouwen van een nieuwe eengezinswoning met garage
2019097844 – 16 mei 2019
Dr. Abraham Kuyperstraat 22: het vervangen van de
dakkapellen aan de voor- en achterzijde
2019100743 – 21 mei 2019
Kornoeljelaan 8: het plaatsen van een tijdelijke pizzeria
2019101315 – 22 mei 2019
Westeinde kavel 3: Het bouwen van een woning

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019059994
Koningin Wilhelmina Boulevard 20: het plaatsen van
een geluidsscherm
2019058867
Stormvogel: het kappen van drie bomen
2019063148
Zwarteweg: het kappen van bomen
Noordwijkerhout
2019063544
Duindoornstraat 21: het vervangen van de kozijnen
2019046767
Schippersvaartweg 7: het bouwen van een schuur
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.

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019074903 – 21 mei 2019
Max Liebermannstraat: het plaatsen van een 24e
paneel Max Liebermann Route
2019077584 – 17 mei 2019
Adriaan Dorsmanstraat 20: het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde van de woning
2019058867 – 23 mei 2019
Stormvogel: het kappen van drie bomen
2019011250 – 17 mei 2019
op het strand, naast strandafrit 21, tussen Zeereep
105 en 106: het tijdelijk plaatsen van een theater
2019046869 – 23 mei 2019
Pauluslaan 24: het kappen van een boom
Noordwijkerhout
2019039277 – 21 mei 2019
Liduinalaan 26 (bouwnummer 119): Het bouwen van
een nieuwe woning
2019012518 – 21 mei 2019
Theresialaan 5 (kavel 131, Sancta Maria): het kappen
van twee bomen
2019002162 – 22 mei 2019
terrein Sancta Maria te Noordwijk en Noordwijkerhout:
het kappen van 29 bomen

Welstandsvergadering
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.

Bereikbaarheid Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst West-Holland is gesloten
op donderdag 30 mei en op vrijdag 31 mei. De
milieutelefoon is op deze dagen wel bereikbaar.
Op maandag 3 juni staan wij weer voor u klaar
voor informatie over omgevingsvergunningen,
milieuonderwerpen en bouwtoezicht.

Lees verder
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Beschikking Wet milieubeheer – Multi
Energy B.V. (Beeklaan) te Noordwijk

Openingstijden Klantcontactcentrum

Voor de locatie Beeklaan te Noordwijk (tankstation
Multi Energy B.V.) zijn maatwerkvoorschriften op
grond van het Activiteitenbesluit verleend voor een
gecombineerde lozing van afvalwater.
Het betreffen hier maatwerkvoorschriften waardoor,
ondanks twee verschillende afvalwaterstromen,
kan worden volstaan met één olie-, benzine- en
slibafscheider.

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

Belanghebbenden kunnen tot en met 9 juli 2019 een
bezwaarschrift indienen.

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

maandag tot en met vrijdag
van 8:30 – 12:30 uur
donderdag van 17:00 – 20:00 uur

Op afspraak (publieksbalie):
maandag tot en met vrijdag van 13:30 – 16:00 uur

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 .

Dienstverlening rondom Hemelvaart 2019
De volgende gemeentelijke onderdelen en samen
werkingsverbanden zijn rondom Hemelvaart minder
bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.
Gemeentelijke locaties
Het gemeentehuis in Noordwijk, het kantoor in
Noordwijkerhout en de locatie Heerenweg zijn
gesloten op:
• donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag)
• vrijdag 31 mei 2019
Publieksbalies
De publieksbalies in het Klantcontactcentrum zijn
gesloten op:
• donderdag 30 mei 2019
• vrijdag 31 mei 2019

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.

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.

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

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.

Lokaal Loket Noordwijk
Het lokaal loket is gevestigd in het gemeentehuis,
Voorstraat 42. Het lokaal loket is gesloten op:
• donderdag 30 mei 2019
• vrijdag 31 mei 2019
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
Het Wmo Adviescentrum is gevestigd aan de Via
Antiqua 23. Het Wmo adviescentrum is gesloten op:
• donderdag 30 mei 2019
• vrijdag 31 mei 2019
Afvalinzameling: vervangende ophaaldagen
De minicontainers worden niet geleegd op:
• donderdag 30 mei 2019
Let op: op vervangende ophaaldagen kunnen de
minicontainers vroeger of later worden geleegd. Zet uw
minicontainer daarom altijd voor 7:30 uur buiten.

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.

Bekijk uw ophaaldagen via:
Woonplaats Noordwijk
• mijnafvalwijzer.nl of
• download de app, zoekterm ‘Afvalwijzer’
Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk
• afvalkalender.meerlanden.nl of
• Download de app, zoekterm ‘Afvalkalender
Meerlanden’
Milieustraat Katwijk – Noordwijk en Noordwijkerhout
Beide milieustraten zijn op feestdagen gesloten. Dit
betekent dat de milieustraten zijn gesloten op:
• donderdag 30 mei 2019
Mocht u naar de milieustraat gaan vergeet dan
niet uw milieupas (Katwijk) of een legitimatiebewijs
(De Zilk/Noordwijkerhout).

Wat zijn uw woonbehoeften?
Als het op wonen aan komt heeft iedereen volop ideeën.

Inloopbijeenkomsten

U wellicht ook. Wat staat u voor ogen in de kern waar u
woont? Welke kant moet het op in Noordwijk aan Zee,

Dichtbij Noordwijkerhout en De Zilk

Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk?

Maandag 3 juni 2019
17:00 - 21:00 uur

Van harte welkom

Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam

Gemeente Noordwijk verneemt graag wat uw

Pilarenlaan 4 P1 in Noordwijkerhout

woonbehoeften zijn en nodigt u van harte uit om langs te
komen op een van de inloopbijeenkomsten. Vooraf

Dichtbij Noordwijk aan Zee en Noordwijk

aanmelden is niet nodig. U bent tussen 17:00 en 21:00 uur

Binnen

van harte welkom, op een dag, tijdstip en locatie die u het

Dinsdag 4 juni 2019

beste uitkomt.

17:00 - 21:00 uur
Sportpark Duinwetering

Tegemoetkomen aan wat u vindt

Duinwetering 105 in Noordwijk

De bijeenkomsten worden gehouden omdat de gemeente
de komende maanden aan een woonvisie met een

Meer informatie

bijbehorend uitvoeringsprogramma werkt. Bij het

Eerst wat meer weten over het onderzoek, de visie en

opstellen hiervan wil zij volop aandacht geven aan de

welke stappen leiden tot het uitvoeringsprogramma?

woonbehoeften van de inwoners. Zodat de gemeenteraad

Raadpleeg noordwijk.nl/woononderzoek.

een woonvisie vaststelt die daar waar het kan
tegemoetkomt aan wat de inwoners van de kernen voor
ogen staat.

Opzet van de inloopbijeenkomst
U gaat vooral zelf aan de slag. Actief met verschillende
werkvormen. Zo geeft u de onderzoekers informatie over
toekomstige verhuispatronen. Ook helpt u hen een beeld
te krijgen van welke woningen er vrijkomen en naar welke
woningen volgens u vraag gaat komen. Een korte
vragenlijst ontbreekt natuurlijk ook niet.

Noordwijk zoekt een nieuwe burgemeester. Help mee!
Wordt het een vernieuwer, een verbinder, iemand met daadkracht of een onderhandelaar? De Noordwijkse gemeenteraad
zoekt een nieuwe burgemeester. En wil daarvoor graag jouw

Wat voor
burgemeester
wil jij?

hulp. Wat voor burgemeester wil jij? Naar welk type persoon
moeten we op zoek? Vul daarvoor onze enquête in.
Procedure nieuwe burgemeester
Noordwijk kent op dit moment een waarnemend-burgemeester,
mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld. Begin 2020 krijgt onze
gemeente een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.
De Commissaris van de Koning start hiervoor een procedure.
Maar voordat de commissaris de vacature openstelt, stelt de
gemeenteraad een proﬁelschets op.
Proﬁelschets
In de proﬁelschets staat naar wat voor soort bestuurder de
voorkeur uitgaat. Een burgemeester moet natuurlijk
onafhankelijk en stressbestendig zijn. Daar is geen twijfel over
mogelijk. Maar over welke vaardigheden moet de toekomstige
eerste burger verder beschikken? Bij deze vraag betrekt de
gemeenteraad jou graag. Jouw mening wordt betrokken bij deze
proﬁelschets.
Vul de enquête in
Samen gaan we op zoek naar onze gewenste burgemeester.
Graag ontvangen we voor 6 juni 2019 jouw ingevulde enquête.
Vul deze daarom snel in via noordwijk.nl/jouwburgemeester
Het kost je slechts een paar minuten.
Wil je de enquête niet digitaal invullen? Dan kun je deze ook

noordwijk.nl/jouwburgemeester

afhalen en inleveren bij de receptie in het gemeentehuis in
Noordwijk en de bibliotheek in Noordwijkerhout.

