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In werking en ter inzage
Dit besluit is op donderdag 22 augustus 2019 in werking
getreden. De eigenaren van de bij het besluit betrokken
stukken grond zijn persoonlijk van het besluit op de
hoogte gesteld. De gemeente heeft hen op 21 augustus
2019 een aangetekende brief gestuurd. De relevante
documenten liggen ter inzage in het gemeentehuis
Noordwijk of zijn na te lezen op overheid.nl (onder
beleid & regelgeving bekendmakingen).
Voorkeursrecht
Het voorkeursrecht houdt een verplichting in voor de
grondeigenaar om de grond bij verkoop eerst aan te
bieden aan de gemeente. De gemeente benadrukt dat
het voorkeursrecht geen verplichting inhoudt om de
grond ook daadwerkelijk aan de gemeente te verkopen;
slechts om het perceel bij verkoop eerst aan de
gemeente aan te bieden.

Donderdag 29 augustus Markt Noordwijk Binnen op andere locatie
Gaat u graag even naar de gezellige markt in Noordwijk Binnen op het Kloosterplein? In verband met de
najaarsfeesten in Noordwijk Binnen, staat donderdag 29 augustus de markt op een andere plek. Namelijk op het
terrein achter het Northgo College/Sportpark Duinwetering. Goed bereikbaar met de auto. Parkeren op het terrein aan
de Susanna van Ettenstraat. Ook daar ontvangen onze marktondernemers u graag. Op donderdag 5 september staan
alle kraampjes weer op de vertrouwde stek: het Kloosterplein.

Informatieavond uitwerkingsplan Offem Zuid
tweede fase, deel A
De gemeente en de ontwikkelaar hebben een
stedenbouwkundig plan gemaakt. Dit plan vormt de
basis voor het uitwerkingsplan. In het uitwerkingsplan
tweede fase deel A staat aangegeven waar water,
groen, wegen en woningbouw is toegestaan. En aan
welke regels de aannemers/bouwers zich moeten
houden. Denk bijvoorbeeld aan de maximale hoogte van
woningen.
Informatieavond
Tijdens de avond krijgt u meer informatie
over het ontwerp uitwerkingsplan door het
stedenbouwkundigbureau en ambtenaren van de
gemeente. Tevens wordt er informatie verstrekt over
Campri Vastgoed, eigenaar en ontwikkelaar van dit deel
van Offem Zuid. U bent van harte welkom op:
• Dinsdag 3 september 2019
• 18:00 - 20:00 uur
• Locatie: gemeentehuis Noordwijk
De plannen bekijken
De stukken liggen nog tot en met 17 september
2019 voor iedereen ter inzage bij de receptie van het
gemeentehuis in Noordwijk, Voorstraat 42. Ook kunt u
de stukken digitaal bekijken.

Subsidietender jeugd- en jongerenwerk
online

Vanaf 20 augustus 2019 staat de subsidietender
jeugd- en jongerenwerk voor de gemeente Noordwijk
online. Dit geeft aanbieders van jeugd- en jongerenwerk
de mogelijkheid om zich in te schrijven door een
subsidieaanvraag in te dienen.

Onderzoek Nederlands Jeugdinstituut
De afgelopen maanden is middels een onderzoek van
het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) gewerkt aan een
nieuwe opdracht voor het jeugd- en jongerenwerk. De
gemeentelijke herindeling, en daarmee de harmonisatie
van beleid van Noordwijk en Noordwijkerhout, was een
goed moment om de doelstellingen van het jeugd- en
jongerenwerk aan te scherpen.
Doelstellingen jeugd- en jongerenwerk
In de nieuwe gemeente Noordwijk moeten jongeren
gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Voor het bereiken
van deze ambitie is een gezamenlijke inzet en
verantwoordelijkheid nodig van het gehele jeugdveld.
Het jongerenwerk levert hier vanuit haar rol een bijdrage
aan. De gemeentelijke doelstellingen staan uitgebreid in
de tender beschreven.
Inschrijving via Tenderned
Inschrijving op de subsidietender staat open voor
iedere organisatie die jongerenwerk voor de gemeente
aanbiedt, mits aan de gestelde voorwaarden wordt
voldaan. Organisaties schrijven zich in via Tenderned,
het platform voor aanbestedingen voor de overheid.
Daar is meer informatie te vinden over de procedure. Ga
naar tenderned.nl en zoek onder ‘Aankondigingen’ op
nummer 234951.

Grond eerst aanbieden aan gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft op
19 augustus 2019 besloten om, in aanvulling op een
eerdere aanwijzing van gronden aan de Achterweg,
Herenweg en Duinweg, een voorkeursrecht op grond
van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te
vestigen op een aantal stukken grond ten oosten van de
Achterweg in Noordwijk.

Meer informatie
Voor eventuele vragen over het gevestigde
voorkeursrecht kunt u tijdens kantoortijden terecht
bij het team Onroerende Zaken. Zij zijn telefonisch
bereikbaar via +31 (0)71 36 60 000.

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten
In deze rubriek vindt u informatie over meldingen,
vergunningaanvragen 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
9889 - 20 augustus 2019
Ontheffing sluitingstijd incidenteel voor 4 september |
Breakers Beach House
7835 - 20 augustus 2019
Tacoyo on the beach, 31 augustus | B.E.A.C.H.
8620 - 21 augustus 2019
Ontheffing art 35 DHW 28-31 augustus |
Oranjevereniging op het Verkadeplein
2432 - 21 augustus 2019
Vergunning Najaarsfeesten 24 augustus t/m 29
augustus 2019 | Verkadeplein
8413 - 21 augustus 2019
Objectvergunning 22 augustus t/m 30 september
2019 | Quarles Van Uffordstraat
9924 - 23 augustus 2019
Ontheffing sluitingstijd incidenteel 30 augustus 2019 |
Beach Club O.
Noordwijkerhout
8619 - 21 augustus 2019
Vergunning Oranjefeesten 31 augustus t/m 5
september 2019 | Centrum NWH
Lees verder

Gemeente Noordwijk

De Zilk
7688 - 21 augustus 2019
Wijziging Leidinggevenden | De Duinpan
8244 - 22 augustus 2019
Vergunning Feestweek De Zilk 27 t/m 30 augustus |
Sportlaan
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
2019162534 – 19 augustus 2019
Bronckhorststraat 47 A: het realiseren van 3
zelfstandige huurappartementen
2019163991 – 21 augustus 2019
Douzastraat 33: het plaatsen van een steiger
2019163708 – 21 augustus 2019
Leon Senfstraat 29: het kappen van een boom
2019164257 – 21 augustus 2019
Paulualaan 43 (kavel 216): het kappen van bomen
2019162953 – 20 augustus
Pauluslaan 43 (kavel 216, Sancta Maria): het bouwen
van een woning
2019162374 – 17 augustus
Picképlein 7: het maken van een uitrit en twee
parkeerplaatsen op eigen terrein
2019162429 – 19 augustus 2019
Wulk 3: KAP (14-10) het kappen van een boom

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019108356 – verlengd tot 30 september 2019
Bronckhorststraat 61: het uitbreiden van de moskee
2019126329 – verlengd tot 3 oktober 2019

van Berckelweg 32: het verhogen van het dak en
wijzigen van gevelindeling
Noordwijkerhout
2019130938 – 27 september 2019
Houtvesterslaantje 18: het legaliseren van
woonsituatie
2019105861 – verlengd tot 27 september 2019
Leidsevaart 108: het aanleggen van een steiger
De Zilk
2019128135 – verlengd tot 3 oktober 2019
Zilkerduinweg 148: het aanleggen of veranderen van
een uitrit
Het gaat om verlengingsbesluiten 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)

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 .

Welstandsvergadering
De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt
iedere week op donderdag een welstandsvergadering.
De openbare vergadering is in de oneven weken op de
locatie Herenweg 4 te Noordwijkerhout en begint om
9:00 uur. In de even weken vindt beoordeling digitaal
plaats en is er geen bijeenkomst. De agenda’s van die
vergaderingen zijn de dag voor de vergadering op te
vragen via infobouwen@odwh.nl.

Evenement
bij mij om de
hoek?

Noordwijk
2019119356 – 21 augustus 2019
Daniël Noteboomstraat 8: het verhogen dak van een
schuur

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

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

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.

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.

2019124330 – 16 augustus 2019
Pauluslaan 200: Het verbouwen van een woning
2019148723 – 21 augustus
Pickéstraat 33: het wijzigen van een voorgevel
2019095311 – 20 augustus 2019
Theresialaan 5, kavel 131 Sancta Maria: het bouwen
van een woning

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.

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.

