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Vergunningsaanvragen,
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 www.overheid.nl.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen

Vraag de burgemeester op de koffie
Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld wil graag
kennismaken met de inwoners van de gemeente
Noordwijk. Zij komt graag een kopje koffie bij u drinken:
“Op 1 januari 2019 ben ik gestart als waarnemend
burgemeester. Ik heb in de afgelopen tijd al veel mensen
ontmoet. Maar ik leer de inwoners graag nog beter
kennen. Ik kom graag bij u op de koffie.”

Uw uitnodiging
Vindt u het leuk om een kopje koffie te drinken met
de burgemeester, nodig haar dan uit. U zorgt voor de
koffie en een tafel met buren en /of kennissen. De
burgemeester neemt wat lekkers mee. Uw uitnodiging
kan u mailen naar bestuurssecretariaat@noordwijk.nl.
Meer informatie vindt u op www.noordwijk.nl/opdekoffie.

Aanslagen gemeentelijke belastingen
worden eind maart 2019 verstuurd

Viaductweg, Van Iersellaan, van der Weijdenlaan
Werkzaamheden aan kabels en leidingen.

Dit jaar ontvangt u uw biljet met daarop de WOZbeschikking en de aanslag gemeentelijke belastingen
later dan gebruikelijk. Deze valt naar verwachting eind
maart op uw mat. Dit komt door de fusie.

De Zilk
Herinrichting Zilkerduinweg
Tot en met voorjaar 2019 vernieuwing van de
rijweg en voetpad. Tijdelijk afgesloten en instelling
éenrichtingsverkeer voor gedeelte vanaf Regenvlietweg
tot aan N206 en omgekeerd.

Op grond van wetgeving moest de nieuwe
gemeenteraad de verordeningen onroerendezaakbelastingen (OZB) en belastingen op roerende
woon- en bedrijfsruimten in het eerste kwartaal van
2019 vaststellen. Dit is gebeurd op 19 februari 2019. De
aanslagen OZB konden pas daarna worden berekend.
Vanzelfsprekend is de termijn voor betaling ook later.

?

Evenement bij
mij om de hoek?

Noordwijk
2019041288 – 1 maart 2019
Adriaan Dorsmanstraat 16: het verwijderen van een
oude dakkapel en het plaatsen van nieuwe dakkapel
2019042626 – 5 maart 2019
Hoogtij 74: het aanleggen van een uitrit
2019043780 – 6 maart 2019
Koningin Astrid Boulevard 103: het uitbreiden van het
bestaande clubhuis
2019041549 – 1 maart 2019
Liduinalaan 10 (bouwnummer 9): het bouwen van een
woning
2019043541 – 5 maart 2019
Narcisstraat 8: het bouwen van een aanbouw
Noordwijkerhout
2019043564 – 5 maart 2019
Dorpsstraat 7: het plaatsen van een kunstwerk
2019030250 – 15 februari 2019
Herenweg 4: het bouwen van een fietsoverkapping
2019042787 – 5 maart 2019
Theresialaan 16, kavel 21: het kappen van bomen
De Zilk
2019040560 – 1 maart 2019
Het Zilt (A 3752): het dempen van de watergangen
2019041584 – 2 maart 2019
Zilkerduinweg 76: het uitbreiden van een B&B

Verlengingsbesluiten
Werk in uitvoering

Noordwijk
Verlengde Beeklaan
Vanaf 4 maart 2019 tot en met 10 mei 2019 afgesloten
vanaf rotonde Herenweg tot de op- en afrit N206.
Omleiding wordt met borden aangegeven.

n!

Noordwijkerhout
.nl

Reigerlaan, Zwaluwlaan, Koekoeklaan, Kievitshorn en
Sperwerkroft
Uitvoeren van groot onderhoud aan wegen en voetpaden

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

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice
of download de app

Noordwijk
2018175593 – (verlengd tot 16 april 2019)
Abraham van Royenstraat 95: het verbouwen en
uitbreiden tot een kantoor met vier woningen, (ve
2019002271 – (verlengd tot 12 april 2019
Adriaan Dorsmanstraat 20: het vervangen van twee
dakkapellen
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2019000922 – (verlengd tot 16 april 2019)
Leeweg 14: het tijdelijk bewonen van de bestaande
rolkas
2018207835 – (verlengd tot 15 maart 2019)
Picképlein 7: het plaatsen van een erfafscheiding
2018205507 – (verlengd tot 16 april 2019)
Wilgendam 3: het uitbreiden van de woning

Noordwijkerhout
2018190126 – 6 maart 2019
Gooweg noordzijde: het kappen van bomen
2018189092 – 5 maart 2019
Herenweg achter 302B: het bouwen van een rolkas

Noordwijkerhout
2018200971 – (verlengd tot 12 april 2019)
Abeelenpark 10 (kavel 32): het bouwen van een nieuwe
woning

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 Goohorstlaan 10 te
Noordwijk en begint om 9:00 uur. De agenda van die
vergadering is de dag voor de vergadering op te vragen
via infobouwen@odwh.nl.

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2018199888 – 5 maart 2019
Beeklaan en Rotonde Offem Zuid: het inrichten en
aanleggen van een rotonde voor Offem Zuid
2018182355 – 4 maart 2019
Duinhorst 23: het plaatsen van een nieuwe schuur/
fietsenberging
2019018427 – 6 maart 2019
Hyacinthstraat 1: het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2019015144 – 1 maart 2019
Langevelderlaan 7: het kappen van een boom
2018203452 – 6 maart 2019
Stegerhoek 1: het bouwen van een aanbouw aan de
woning

Welstandsvergadering

Aanvraag Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht - Koningin Wilhelmina
Boulevard 7
De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens
burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordwijk bekend dat zij op 28 februari 2019 een
verzoek tot intrekking van geurvoorschriften heeft
ontvangen voor de locatie Koningin Wilhelmina
Boulevard 7 in Noordwijk (Restaurant Chicoleo).
Het verzoek betreft het intrekken van
geurvoorschriften (nadere eisen) behorende bij een
nog vigerende horecavergunning van 20-06-2000. De
intrekkingsprocedure geschiedt volgens de uitgebreide
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent
dat een ieder zienswijzen op het nog te nemen
ontwerpbesluit kan inbrengen.

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
www.omgevingsloket.nl. Deze aanvragen worden
behandeld door Omgevingsdienst West-Holland
(071) 40 83 100.

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
(071) 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 www.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 www.overheid.nl. Mocht u dan nog
vragen hebben kunt u uiteraard altijd mailen of bellen
met de gemeente of de omgevingsdienst.

Openingstijden
Klantcontactcentrum

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 www.overheid.nl. Houd wel altijd goed de
termijnen in de gaten. Meer info:
www.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 (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.
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering
gemeenteraad dinsdag 19 maart 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk
Agenda Debatraad 20:00u-22:00u*
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
4. Benoemingen
4a. Raadsvoorstel benoeming leden
werkgeverscommissie

5. Bespreekstukken
5a. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Maarten
Kruytstraat (ter vaststelling)
5b. Brief B&W: Wat wil het college bereiken in 100
dagen? (ter bespreking)
5c. Raadsvoorstel gedragscode college
(ter vaststelling)
5d. Raadsvoorstel Eerste herziening
bestemmingsplan Zee, Strand en Duin
(ter vaststelling)
5e. Raadsvoorstel Kornoeljelaan (ter vaststelling)
5f. Raadsvoorstel bijgebouw Westeinde 82 (ter
vaststelling)
6. Actuele motie
7. Rondvraag
8. Sluiting

Agenda Besluitenraad 22:15u-23:00u*
1. Heropening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
(inclusief motie- en toezeggingenlijst).
4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5. Vaststelling hamerstukken
5a. Raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid
5b. Raadsvoorstel delegatie exploitatieplan
5c. Raadsvoorstel delegatie coördinatiebesluit
5d. Raadsvoorstel voorontwerp bestemmingsplan
Het Laantje 37
6. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Maarten
Kruytstraat (ter vaststelling)
7. Actuele motie
8. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de
besluitenraad zijn indicatief.

Meer informatie
De raadsvergaderingen vinden plaats in De Duinpan
in De Zilk en beginnen om 20:00u. De agenda’s
worden definitief vastgesteld ter vergadering. De
actuele agenda en de stukken zijn te raadplegen op
www.noordwijk.nl/Bestuur/Gemeenteraad.
U kunt vanaf 1 januari uitsluitend inspreken in
de Rondetafelgesprekken. Op de website vindt u
meer informatie. Op maandag 18 maart is er in het
gemeentehuis van Noordwijk een inloopspreekuur

voor inwoners, van 18:45u tot 19:30u. U kunt zich
aanmelden tot maandag 18 maart 12:00 uur via
griffie@noordwijk.nl.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder)
van de vergadering voor inwoners een busje laten
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het
gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan.
Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag
18 maart 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Noordwijk, de bibliotheek in
Noordwijkerhout en de bibliotheek in Noordwijk.
Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt de
raadsavond rechtstreeks uitgezonden.
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
 @raadnoordwijk

Verkiezing Provinciale Staten en waterschap,
woensdag 20 maart 2019
Woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de
leden van provinciale staten van Zuid-Holland de leden
van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap
van Rijnland.
Voor welke verkiezing u mag stemmen is onder
andere afhankelijk van uw nationaliteit. Het kan zijn
dat u alleen een stempas heeft ontvangen voor de
waterschapsverkiezing. Als u voor beide verkiezingen
kiesgerechtigd bent, heeft u twee stempassen
ontvangen, één voor de provinciale statenverkiezing en
één voor de waterschapsverkiezing.
Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas(en) en een
identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)
meenemen.
Is uw indentiteitsbewijs verlopen?
U mag ook stemmen met een identiteitsbewijs dat
maximaal vijf jaar is verlopen. Dat betekent dat achter
de tekst ‘geldig tot’ de datum 21 maart 2014 mag staan,

of een latere datum. Ook als u uw identiteitsbewijs niet
tijdig heeft verlengd, kunt u dus uw stem uitbrengen.
Is uw identiteitsbewijs meer dan vijf jaar verlopen of
heeft u geen indentiteitsbewijs meer?
Vraag dan tijdig een nieuw identiteitsbewijs aan. Dat
duurt minimaal 5 werkdagen, dus vraag het op tijd
aan. U vraagt een nieuw indentiteitsbewijs aan bij de
gemeente waar u ingeschreven bent.
Wilt u iemand anders voor u laten stemmen?
Vul de achterkant van uw stempas volledig in. Geef de
ingevulde stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs
mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. De
gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente
Noordwijk woont en ook een stempas heeft ontvangen
voor de betreffende verkiezing. De gemachtigde kan
alleen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem uw
volmachtstem uitbrengen.
Wilt u een andere kiezer voor beide verkiezingen
machtigen dan moet u op beide stempassen de

achterzijde invullen. De kiezer die voor u gaat
stemmen, moet zelf ook voor beide verkiezingen gaan
stemmen. Een gemachtigde mag maximaal twee
volmachtstemmen uitbrengen.
Wilt u iemand uit een andere gemeente voor u laten
stemmen?
Dat kan alleen via een schriftelijke volmacht. Het
aanvraagformulier kunt u ophalen bij de gemeente of
downloaden van onze website.
Uw aanvraag moet uiterlijk 15 maart 2019 ontvangen
zijn door het team Klantcontactcentrum.
Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dan kunt u een kiezerspas aanvragen bij de gemeente
waarvan u de stempas heeft ontvangen. Met deze
kiezerspas kunt u in elke gemeente binnen de provincie
Zuid-Holland stemmen.

Lees verder
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Bij de gemeente Noordwijk kunt u een kiezerspas
aanvragen bij het team Klantcontactcentrum. Dit kan tot
uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12:00 uur.
Is uw stempas kwijt, beschadigd of heeft u geen
stempas ontvangen?
Als u de stempas kwijtraakt, deze is beschadigd of als
u geen stempas heeft ontvangen, kunt u een nieuwe
stempas aanvragen in de gemeente waar u op 4 februari
2019 stond ingeschreven. Dit kan tot uiterlijk dinsdag
19 maart 2019, 12:00 uur. Bent u uw stempas na dit
moment kwijt, dan kunt u niet stemmen!
Waar kunt u stemmen?
U mag in elk stembureau naar keuze in Noordwijk,
Noordwijkerhout en de Zilk stemmen. De stembureaus
zijn geopend van 7:30 – 21:00 uur.

Overzicht Stembureaus

• Noordwijkerduin, Rechthoeklaan 10

Noordwijk
• Gemeentehuis, Voorstraat 42
• De Vinkenhof, Achterzeeweg 1
• Woonzorgcentrum Jeroen, Jeroenspark 1
• De Wieken, Wassenaarsestraat 5
• Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1A
• Basisschool De Schapendel, Stakman Bossestraat 73
• De Muze, Wantveld 2
• Het Trefpunt, Schoolstraat 2
• Buurtkerk, Hoofdstraat 10
• Chr. Basisschool Wakersduin, Hoogwakersbosstraat 22
• Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak,
Groot Hoogwaak 1
• Fletcher Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117-119
• Openbare Basisschool, De Jutter Alk 82
• Uitvaltij (voormalig basisschool), Uitvaltij 2
• Brede School Boechorst, Jan de Ridderstraat 6

Noordwijkerhout
• Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1
• De Speelakker, Zeereep 1
• Munnekeweij, Via Antiqua 25
• De Regenboogschool, Ambachtsweg 1
• Witte Kerk, Dorpstraat 7
• De Schelft, Maandagsewetering 202
• Bibliotheek Noordwijkerhout, Herenweg 4
De Zilk
• De Duinpan, Sportlaan 34
Vragen over de verkiezingen?
U kunt kijken op www.noordwijk.nl/verkiezingen of een
e-mail sturen naar kcc@noordwijk.nl.
Wilt u telefonisch contact opnemen? Bel dan
(071) 36 60 000 (KCC Noordwijk).

Vertel ons wat in jouw kern belangrijk is
Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout of De
Zilk. Waar je ook woont in de nieuwe gemeente Noordwijk, in
de kern draait het om jou. Elk collegelid heeft daarom een
kern onder zijn hoede genomen:





Dennis Salman - Noordwijk Binnen
Henri de Jong - Noordwijk aan Zee
Sjaak van den Berg - Noordwijkerhout
Roberto ter Hark - De Zilk

Ze willen dan ook horen wat er leeft. Dagelijks gebeurt dat al
tijdens allerhande gesprekken. Vaak bij toeval. Maar nu
pakken ze het structureel op. Daarom is voor elke kern een
ontmoeting georganiseerd met de wethouder. De komende
weken zijn ze ingepland.

Save the date. En kom ook. Vertel jouw ‘kernwethouder’ wat
je belangrijk vindt. Wat je aan knelpunten ziet. Wat de
aandacht verdient in jouw kern. Wat de wethouders te
horen krijgen zullen ze gebruiken bij het maken van de
keuzen waarvoor ze staan, onder andere bij het opstellen van
de Collegeagenda Noordwijk. Het programma waarin komt te
staan wat we moeten doen voor Noordwijk. Voor jouw kern.
Om er fijne woon- en werkplek van te maken.
Je bent van harte uitgenodigd om ons te vertellen wat
volgens jou belangrijk is. We zijn benieuwd naar je ideeën.

Bekijk ook: noordwijk.nl/kernbezoek

Noordwijk Binnen | donderdag 21 maart

Noordwijk aan Zee | dinsdag 26 maart

Wethouder Dennis Salman

Wethouder Henri de Jong

Locatie: Sportpark Duinwetering

Locatie: Radisson Blu Palace Hotel

Aanvang: 19:30 uur

Aanvang: 19:30 uur

Noordwijkerhout | maandag 1 april

De Zilk | dinsdag 9 april

Wethouder Sjaak van den Berg

Wethouder Roberto ter Hark

Locatie: De Witte Kerk

Locatie: De Duinpan

Aanvang: 19:30 uur

Aanvang: 19:30 uur

