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Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregels
Maatschappelijke ondersteuning
ISD Bollenstreek 2019
Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft
het Uitvoeringsbesluit en de Uitvoeringsregels
Maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek per
1 januari 2019 gewijzigd. Per 1 januari 2019 is een
aantal bedragen en tarieven aangepast.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
ISD Bollenstreek. Het Uitvoeringsbesluit en de
Uitvoeringsregels staan op de website van de
ISD Bollenstreek (www.isdbollenstreek.nl) onder
Verordeningen en Regelingen.

Ben je ondernemer met een duurzame oplossing? Geef je dan voor 14 maart 2019 op
voor de Duurzaamheidsprijs Bollenstreek via duurzaamheidsprijsbollenstreek.nl
Vergunningsaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

Cursus rijvaardigheid voor
50+automobilisten
Op donderdag 21 maart 2019 organiseert de afdeling
Veilig Verkeer Noordwijk/Teylingen (VVN) een
rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50
jaar en ouder. De cursus wordt van 9:00 tot 12:00 uur
en van 13:00 tot 16:00 uur gegeven in De Schelft in
Noordwijkerhout. De cursus is bedoeld om inzicht te
krijgen in uw rijvaardigheid en u krijgt vrijblijvend advies.
Aanmelden
Aanmelden voor de cursus kan via info@margreth.nl.
Bij het aanmelden graag naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer en of u in de ochtend of middag wilt
deelnemen.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.noordwijk.nl/rijvaardigheid.

Werk in uitvoering

De gemeente werkt aan verbeteringen in de openbare
ruimte. Dat levert soms verkeershinder op. In deze
rubriek informeren we u over deze werkzaamheden.
Meer informatie vindt u op onze website,
noordwijk.nl/werkaandeweg.
Of volg ons via Twitter: @noordwijkzh.
Noordwijk
Hogeweg
Tot en met 1 maart wegafsluiting in verband met
aanleg riolering. Voetgangers, (brom)fietsers kunnen
het wegvak passeren.
Noordwijkerhout
Victoriberg
Tot en met eind februari reconstructie Victoriberg
tussen de rotonde Schulpweg en Groenewege.

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

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
ISD rubriek

Ingekomen aanvragen

Agenda voor de openbare vergadering van
de Cliëntenraad ISD Bollenstreek

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

Datum: maandag 18 februari 2019
Aanvang: 12:15 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse
(vergaderzaal 1)

Omgevingsvergunningen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Mededelingen
Ingekomen en verzonden stukken
Vaststelling van de agenda
Notulen van de vergadering van 21 januari 2019
Werving van nieuwe leden voor de Cliëntenraad
Voorbereiden van het overleg met het Dagelijks
Bestuur van de ISD Bollenstreek
8. Sportief naar werk; reïntegratieproject van
gemeente Noordwijk
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Afsluiting
De Cliëntenraad behartigt op het gebied van de
Participatiewet (PW) de belangen van alle cliënten van
de ISD Bollenstreek. De vergaderingen zijn openbaar.
Wilt u aanwezig zijn bij deze vergadering, dan kunt u
zich tot 18 januari 2019 aanmelden bij de Cliëntenraad.
Aanmelden kan via clientenraad.isd@hotmail.nl.

Noordwijk
2019023425 – 5 februari 2019
Duinweg 97: het plaatsen van een keerwand
2019021307 – 1 februari 2019
Vinkenlaan 41: het aanbrengen van dakisolatie
Noordwijkerhout
2019023213 – 5 februari 2019
Abeelenpark bouwnr 18: het bouwen van een woning
2019022611 – 4 februari 2019
Liduinalaan 12, kavel 107: het kappen van bomen
2019022643 – 4 februari 2019
Liduinalaan 15, kavel 106: het kappen van bomen
De Zilk
2019020487 – 1 februari 2019
P J Warmerdamstraat 23: het wijzigen van de
voorgevel en het realiseren van een extra appartement
2019020446 – 31 januari 2019
Zilkerbinnenweg 78B: het tijdelijk plaatsen van drie
opslagunits

Lees verder

Gemeente Noordwijk

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2018199888 – (verlengd tot 14 maart 2019)
Beeklaan en Rotonde Offem Zuid: het inrichten en
aanleggen van een rotonde voor Offem Zuid
2018201023 – (verlengd tot 21 maart 2019)
Duinweg 102 (Gouden Spar 1, 14 en 15, C 1245): het
vervangen van drie vakantiebungalows
2018189442 – verlengd tot 14 maart 2019
Golfbaan 42: het realiseren van een dakopbouw op een
vakantiewoning
2018189431 – (verlengd tot 14 maart 2019)
Golfbaan 44: het realiseren van een dakopbouw
Noordwijkerhout
2018200791 – (verlengd tot 19 maart 2019)
Boekhorsterweg 1: het aanbrengen van een
geluidsscherm
2018190387 – (verlengd tot 21 maart)
Oosterduinen 8: het bouwen van een nieuwe kas

2018200779 – (verlengd tot 19 maart 2019)
nabij Herenweg: het aanbrengen van een
geluidsscherm
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

Openingstijden en contactgegevens:
Lokaal Loket Noordwijk
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
T (071) 36 17 600
E lokaalloket@noordwijk.nl
Ma t/m vrij 8:30-12:30 uur
Inloop zonder afspraak

Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2018176587 – 5 februari 2019
Pauluslaan 198: het afbouwen van paviljoen Liduina
bnr. 49 Sancta Maria
Noordwijkerhout
2018200909 – 5 februari 2019
tussen Langevelderweg en Herenweg: het aanleggen
van een ontsluitingsweg t.b.v. het Bavo-terrein

Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
T 0252 343 800
E wmo@noordwijkerhout.nl
Ma t/m vrij 8:30-17:00 uur op afspraak
Spreekuur (zonder afspraak) 10:00-11:00 uur
Voor welzijn/vrijwilligers:
Welzijn Noordwijk
Aleid Guijt
Adviseur vrijwillige inzet
T 06-40237165
E aleid.guijt@welzijnnoordwijk.nl
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
T 0252 343 800
E wmo@noordwijkerhout.nl

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.

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
(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.

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.

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomen?
In het Lokaal Loket Noordwijk en het Wmo
adviescentrum Noordwijkerhout kunt u terecht voor
uw vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en
inkomen. Er zijn veel verschillende organisaties en
instanties die hulp en ondersteuning bieden. Als u er
niet uitkomt, proberen wij u verder te helpen.

Welstandsvergadering

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 februari 2019

Meer informatie

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk

De raadsvergaderingen vinden plaats in De
Duinpan in De Zilk en beginnen om 20:00 uur.
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.

Agenda Debatraad 20:00 - 22:00 uur*
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Benoemingen
3a. Installatie en beëdiging commissielid/niet raadslid
3b. Raadsvoorstel benoeming leden Auditcommissie
3c. Raadsvoorstel benoeming leden Algemeen Bestuur Holland Rijnland
3d. Raadsvoorstel benoeming leden ODWH Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
4. Bespreekstukken
4a. Voorstel harmonisering OZB (ter vaststelling)
4b. Bestemmingsplan Maarten Kruytstraat (ter vaststelling)
4c. Voorstel uitvoeringskrediet Parallel Boulevard (ter vaststelling)
4d. Voorstel Space Campus Noordwijk (ter vaststelling)
5. Rondvraag
6. Sluiting
Agenda Besluitenraad 22:15 - 23:00 uur*
1. Heropening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling concept besluitenlijst gemeenteraad 22 januari 2019
4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5. Vaststelling hamerstukken
5a. Aanvraag suppletie-uitkering conventionele explosieven
5b. Ontwerpbestemmingsplan Oosterduinen 8, 10 en 12
5c. Vaststelling bestemmingsplan Noordwijkerduin
5d. Vaststelling bestemmingsplan Zeewaardig, fase 1
5e. Vaststelling bestemmingsplan Pilarenlaan
5f. Aanvullend krediet groepsaanpak jongeren
5g. Voorstel gedragscode college
6. Raadsvoorstel benoeming leden Auditcommissie (ter vaststelling)
7. Raadsvoorstel benoeming leden Algemeen Bestuur Holland Rijnland (ter vaststelling)
8. Raadsvoorstel benoeming leden ODWH Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur (ter vaststelling)
9. Voorstel harmonisering OZB (ter vaststelling)
10. Vaststelling bestemmingsplan Maarten Kruytstraat (ter vaststelling)
11. Voorstel uitvoeringskrediet Parallel Boulevard (ter vaststelling)
12. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad zijn indicatief.

Inloopspreekuur
Op maandag 18 februari is er in het
gemeentehuis van Noordwijk een
inloopspreekuur voor inwoners, van 18:45 tot
19:30 uur. U kunt zich aanmelden tot maandag
18 februari 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.
Vervoer naar De Duinpan
Bij voldoende belangstelling laat de gemeente
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder)
van de vergadering voor inwoners een busje
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk,
het gemeentehuis in Noordwijkerhout en
De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we
graag voor maandag 18 februari 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 bekijken
Via de website van de gemeente Noordwijk
wordt de raadsavond rechtstreeks
uitgezonden.
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
 @raadnoordwijk

