Gemeenteberichten

Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

Week 7 | 2021

pagina 1/3

activiteiten georganiseerd in de voorjaarsvakantie. Het
programma ziet er geweldig en veelzijdig uit. Ik hoop dat
er veel jongeren gebruik van gaan maken en zo toch een
leuke, actieve en leerzame vakantie beleven.”
Meld je aan: 16 activiteiten
De activiteiten vinden plaats vanaf maandag 15 februari
2021 en lopen door tot en met eind maart 2021. De
meeste activiteiten vinden plaats in de voorjaarsvakantie
en zijn bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar.
De buitenactiviteiten worden in verband met de RIVM
richtlijnen alleen aangeboden aan jongeren van 12
t/m 17 jaar. De online activiteiten zijn wel toegankelijk
voor de 18+ jongeren. Bij alle activiteiten worden de
coronarichtlijnen aangehouden. Meer informatie en
aanmelden via noordwijkactief.nl/activiteiten Wees er
wel snel bij want vol = vol.
Buitenactiviteiten
Leeftijd 6 t/m 12 jaar:
• Stoepkrijt challenge
Leeftijd 12 t/m 17 jaar:
• Hart onder de riem
• Find the treasure (Geocaching)
• Graffiti design
• Bootcamp
• Mountainbiken
• Lasergamen

Deze voorjaarsvakantie: veel coronaproof
activiteiten voor Noordwijkse jongeren
Jongeren in de gemeente Noordwijk hoeven zich deze voorjaarsvakantie niet te vervelen.
De organisaties Welzijnskwartier, Sportbedrijf Noordwijk, YoungPWR.nl en de gemeente
Noordwijk hebben voor jongeren 16 gratis coronaproof activiteiten op het programma.
Van fotocursus tot mountainbiken
Onder het mom ‘Breakout events geven jou de boost die
je nu nodig hebt!’ kunnen alle jongeren uit Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk deze voorjaarsvakantie
gratis meedoen aan veel verschillende activiteiten. Het
gaat daarbij om buitenactiviteiten zoals lasergamen in
het bos, Treasure hunting (geocachen), graffiti design,
bootcamp en mountainbiken. Ook zijn er originele online
events zoals een escape room, online mindfulness, een
dance clinic, ‘Het Perfecte Plaatje’ fotoworkshop, Canva-

graphicdesign workshop, YouTube workshop, een
cursus video editing en een training ‘Hoe vind ik werk of
klanten via Linkedin’.
Leuke, actieve en leerzame voorjaarsvakantie
Wethouder Dennis Salman: “Maandenlang niet samen
kunnen sporten, niet uitgaan en geen feestjes vieren,
hakt er behoorlijk in. In vervolg op de Summerbreeze
activiteiten van afgelopen zomer en de online events
van afgelopen kerstvakantie worden er nu extra veel

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

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

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Online activiteiten
Leeftijd 12 t/m 24 jaar:
• Escape Room
• Training: Design your own graphics
• Training: Het Perfecte Plaatje (fotografie)
• Online Mindfulness: Liever Positief
• Gaming
• Training: Video editing
• Training: Vind een (bijbaan) of klanten via Linkedin
• Training: How to make your own Youtube channel
• Online dance lesson

Hulp bij financiële problemen
Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een
puinhoop en stapelen de brieven zich op? Denk je vaak:
‘dat komt vanzelf wel weer goed’? Veel mensen wachten
te lang met hulp zoeken. Daardoor worden je schulden
steeds groter.
Hulp en persoonlijke begeleiding
In Noordwijk is er SchuldHulpmaatje. Samen met jou
pakken ze de administratieve of financiële problemen
aan. Met hulp en persoonlijke begeleiding bij je thuis
kun je gaan werken aan een betere toekomst. De hulp is
helemaal gratis.
Wacht niet langer en meld je snel aan voor hulp via:
schuldhulpmaatjenoordwijk.nl/

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
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al lange tijd is afgesplitst van de woning of dat er
zelfs sprake is van het al gedurende lange tijd staken
van de bedrijfsactiviteiten. Gevraagd wordt of deze
woningen de bestemming “Wonen” kunnen krijgen dan
wel wanneer een bedrijf nog actief is een toevoeging
“PLW” (plattelandswoning) op de verbeelding kan
worden toegevoegd. Daarnaast wordt dit plan gebruikt
om enkele Greenport ontwikkelingen ruimtelijk in te
passen en worden enkele technische verbeteringen en
correcties aangebracht.

Energiecoaches aan het woord:
Dorine Putman
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.
“Dat geld laat je toch niet liggen?” Zo reageerde
mijn klant na ons energiegesprek. Nee, we
hadden het niet gehad over grote dingen zoals
zonnepanelen aanleggen. We hadden het gehad
over zaken waar de portemonnee toereikend voor
was. Wie zou denken dat er wat te verdienen
valt aan iets waar je niets van merkt en wat zelfs
helemaal niets kost? Toch bleek dat het geval te
zijn. Uit gewoonte en zonder erover na te denken
gingen de gordijnen beneden ’s avonds nooit
dicht. “We hebben niets te verbergen, dus waarom
zouden we die dingen dicht doen?”
Ik haalde er de berekeningen maar eens bij en ik
was ook wel benieuwd of je nu werkelijk geld ging
verdienen als je de gordijnen ’s avonds dicht deed.
Bij keurig dubbel glas bespaar je € 26,- per jaar, als je
ramen beneden net als in dit huis samen 8 m2 zijn.
Maar stel dat je nog enkel glas hebt, dan wordt dat
bedrag al € 76,-. Een vuistregel is dus: je kunt met de
gordijnen dicht € 3,50 per m2 dubbel glas besparen

Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk
op 18 februari 2021
Op donderdag 18 februari 2021 om 9:00 uur vergadert
de Erfgoedcommissie Noordwijk.
In verband met de coronamaatregelen vergadert de
Erfgoedcommissie Noordwijk digitaal.
De concept agenda van deze openbare digitale
vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering/
actielijst
3. Inspraak
4. Overleg wethouder Roberto ter Hark
5. Voorstraat 49 in Noordwijk
6. Offemweg 32 in Noordwijk
7. Voorstraat 42 in Noordwijk
8. Engelse tuin, begraafplaats en Franse Tuin te
Noordwijkerhout
9. Welzijnsplein en Pesthuis te Noordwijkerhout
10. BAVO-gebouw
11. Website
12. Wat verder ter tafel komt
13. Sluiting en volgende vergadering
Ter inzage
Digitaal zijn de agenda en de adviezenlijst te raadplegen
onder het nieuws op noordwijk.nl
De concept agenda en adviezenlijst liggen ook ter
inzage (op afspraak) in het gemeentehuis Noordwijk
(Voorstraat 42).
Bijwonen en inspreken
Wilt u de digitale vergadering bijwonen of wilt
u inspreken? Stuurt u dan uiterlijk woensdag
17 februari 2021 om 16:00 uur een e-mail naar
erfgoedcommissie@noordwijk.nl. Wanneer u wilt
inspreken vragen wij u het onderwerp en/of eventuele
agendapunt in uw e-mail te noemen.

Iedereen kan in de genoemde termijn een
inspraakreactie indienen. Zie voor meer informatie de
officiële bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

of € 9,50 per m2 als je nog enkel glas hebt. Dan zie je
ook direct wat een verschil dubbel glas maakt.

Verzonden besluiten

Maar dat weet iedereen natuurlijk al. Bij enkel
glas krijg je altijd koude schouders en je blijft
maar stoken. In dit huis was er boven bij twee
slaapkamers nog enkel glas. Maar ja, ’s nachts
staat daar het raam altijd op een kier en de
verwarming is altijd uit. Dan ga je natuurlijk eerst
over iets anders nadenken om geld te besparen!

Noordwijk
19019 - 8 februari 2021
Drank- en horecavergunning Kerkstraat Lunchroom
Ons Thuis
102343 - 11 februari 2021
Ontheffing strandgebruik Deep B.V.
74347 - 12 februari 2021
Ontheffing Ventverbod maart-oktober 2021-2023 Het
IJsmanneke N.V.

En dat hebben we dan ook in een mooi plannetje
gezet. Daarover een andere keer meer.
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

Noordwijkerhout
71583 - 3 februari 2021
Speelautomatenhalvergunning Langelaan Flamingo
12131 - 11 februari 2021
Wijziging leidinggevende Drank- en horecavergunning
Café van der Geest Zeestraat
Overzicht collectes
In week 7 zijn geen collectes gepland, dit geldt zowel
voor de landelijke als de plaatselijke collectes.

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen

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

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-003070 - 4 februari 2021
Boerenburgerweg 44 | het plaatsen van een airco
installatie inclusief buiten unit
2021-003325 - 8 februari 2021
Everwijnpark 2 | het kappen van 2 bomen

Gemeente Noordwijk
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied
Noordwijkerhout 2e herziening’ ter inzage

VUILNISBAK VOL?
MELD HET MET FIXI

Vanaf woensdag 17 februari 2021 t/m 30 maart 2021
ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied
Noordwijkerhout 2e herziening’ met plancode
NL.IMRO.0575.BPBGNwh2eherz-VO01 ter inzage.
Het gebied van het bestemmingsplan Buitengebied
betreft het gehele grondgebied van de voormalige
gemeente Noordwijkerhout, nu onderdeel uitmakend
van de gemeente Noordwijk. Uitgezonderd hiervan zijn
de kernen De Zilk, Noordwijkerhout, bedrijventerrein
’s-Gravendam, Delfweg, het recreatiegebied
Oosterduinsemeer, het voormalige Sancta Maria/Bavo,
de landgoederen Dyck en Burch en Oud Leeuwenhorst.
Het recreatieterrein Duinschoten, Dunimar maken wel
onderdeel uit van het plangebied, evenals het Landgoed
Leeuwenhorst en de bestaande natuurgebieden.
Deze 2e herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied biedt een oplossing voor de problematiek
rond sommige bedrijfswoningen in het buitengebied
van de kern Noordwijkerhout/De Zilk. Een aantal
bewoners/eigenaren van deze bedrijfswoningen heeft
aangegeven in de (voormalige) bedrijfswoning te
willen blijven wonen, ondanks het feit dat het bedrijf
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fixi.nl

Fixi ABRI.indd 7
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Ruigenhoek 33 | het slopen en herbouwen van
bestaande hal-bergschuur

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

Over vaccineren
In deze rubriek brengen we elke week actuele zaken
rondom vaccinatie aan de orde. Dit kunnen tips,
weetjes of belangrijke waarschuwingen zijn.

u ingaan op de uitnodiging van de zorginstelling
of de huisarts om te worden gevaccineerd.

80-84-jarigen eerder uitgenodigd voor vaccinatie
Vrijdag 5 februari 2021 ontvingen de eerste mensen
uit de leeftijdsgroep 80-84-jarigen van het RIVM een
uitnodiging voor een coronavaccinatie. Vaccinatie is
altijd vrijwillig en gratis.

Locatie
Met ‘GGD locatie’ wordt nu nog de locatie in Leiden
bedoeld. Zodra er voldoende vaccins beschikbaar zijn
wordt er ook vanuit NH Noordwijk Conference Centre
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout gevaccineerd. Naar
verwachting lukt dit vanaf medio maart.

Kou, sneeuw en harde wind
Door kou, sneeuw en harde wind zijn er op zondag 7
februari 2021 géén mensen gevaccineerd. Degenen
die een afspraak hadden, hebben bericht gekregen
dat zij hun afspraak kunnen verzetten. De GGD zorgt
dat iedereen alsnog snel gevaccineerd kan worden.

Bereikbaarheid
Heeft u een afspraak en bent u door de
weersomstandigheden iets later? Geen stress,
u wordt geholpen als u er bent. Alle locaties zijn
‘winterproof’ en er is voldoende ruimte om binnen
(warm en droog) te wachten.

Afspraak na uitnodiging
Heeft u een uitnodiging ontvangen? U kunt dan een
afspraak maken met de GGD als u zelfstandig, of
onder begeleiding van een naaste, naar een GGDvaccinatielocatie kunt reizen. Lukt dat niet, dan kunt

Waarschuwing van GGD: Oplichters actief!
Er zijn mensen die zich voordoen als GGDmedewerkers voor een vaccinatie aan huis. Dit klopt
niet! Ga niet in op deze telefoongesprekken. Neem
contact op met de politie als u benaderd wordt.

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

2021-003360 - 7 februari 2021
Spinozaweg 16 | het uitbreiden van de woning
2021-003367 - 7 februari 2021
Spinozaweg 16 | het plaatsen van een grondkering of
damwand
2021-003379 - 8 februari 2021
Lageweg 6 | het plaatsen van 28 vlaggenmasten en 1
scorebord/ led scherm
2021-003386 - 8 februari 2021
Voorstraat 87 | het veranderen van het interieur
2021-003400 - 9 februari 2021
Zonneweelde 37 | het vervangen en bouwen van een
recreatie woning
2021-003548 - 10 februari 2021
Stevenstraat 30 te Noordwijk, het plaatsen van een

dakkapel aan de voorzijde van de woning
2021-003542 - 10 februari 2021
Nieuwe Zeeweg | het verlengen van een tijdelijke
vergunning, 10-02-2021
Noordwijkerhout
2021-003054 - 4 februari 2021
Gooweg (kadastrale sectie D 2041) | het wijzigen van
bestemming perceel
2021-003502 - 10 februari 2021
Leidsevaart 168 | het wijzigen van de bestemming
bedrijfswoning naar burgerwoning
De Zilk
2021-003451 - 9 februari 2021

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

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-011336 - 5 februari 2021
De Gouden Spar 66 | het vervangen van een
vakantiewoning
2020-020966 - 5 februari 2021
Zeereep 8 | het bouwen van een woning
2020-020588 - 9 februari 2021
Ludolph Berkemeierstraat 22 | het realiseren van een
dakopbouw
2020-027025 - 9 februari 2021
Quarles van Uffordstraat 27 | het verbouwen van de
zolderverdieping
2020-009962 - 10 februari 2021
Herenweg 102 | het bouwen van een overdekte
buitenruimte
2020-020393 - 11 februari 2021
Schiewei 11 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
Noordwijkerhout
2021-000561 - 9 februari 2021
Langevelder weg 59 | het wijzigen van het kozijn en de
voorgevel van de woning
2020-021630 -10 februari 2021
Langevelderweg (perceel E 7493) | het bouwen van 35
woningen (inclusief bergingen en erfafscheidingen)
2020-026794 - 10 februari 2021
Nabij Leidsevaart 209 | het plaatsen van de
informatievoorziening

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld.
De eerstvolgende welstandsvergadering voor
afspraken zal plaatsvinden op 18 februari 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.

Noordwijk
2020-024961
Van Limburg Stirumstraat 13 | het verbouwen van het
pand
2020-022538
Van de Mortelstraat 184 | het verplanten van 3 bomen
2020-022480
Van de Mortelstraat 184 | het kappen van de bomen

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.

