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Eigenaar fiets gezocht

BOB = 0,0% op!

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar van
onderstaande fiets. Regelmatig treffen de handhavers
fietsen aan die al langere tijd op de openbare weg
staan. De eigenaren van de fietsen kunnen vaak niet
achterhaald worden. De handhavers zagen recentelijk
zo’n fiets bij het gemeentehuis in Noordwijkerhout aan
de Herenweg in Noordwijkerhout.
Als de eigenaar van de fiets zich niet voor 27 juli
2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen,
toezicht en handhaving) van de gemeente Noordwijk
via telefoonnummer +31 (0)71 366 00 00 of e-mail
handhaving@noordwijk.nl zal deze fiets middels
bestuursdwang door de gemeente Noordwijk
verwijderd worden.
Verwijderde objecten worden vervolgens conform
de AWB (Algemene wet bestuursrecht) gedurende
13 weken opgeslagen in een gemeentelijk depot.
Gedurende deze periode kan de eigenaar het
voertuig ophalen tegen betaling van de berging- en
stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich tijdens deze
periode nog niet hebben gemeld zal het betreffende
object worden vernietigd.

Ga jij
deze zomer
onderweg?
Zon, zee,
strand
en
Eerst het BOB-overleg!
natuurlijk de zomer BOB
www.maakeenpuntvannul.nl/bob
Een heerlijke zomer waar
we allemaal volop van willen genieten. Maak je ook even
de afspraak wie er nuchter blijft om iedereen veilig thuis te brengen? Ook vanuit
gemeente Noordwijk alle steun voor de campagne voor de zomer BOB.
In het verkeer
In Nederland mag een bestuurder maximaal 0,5
promille alcohol in zijn bloed hebben tijdens deelname
aan het verkeer. Dit promillage bereiken mannen na
het drinken van ongeveer 2 glazen alcohol binnen
een uur, vrouwen al bij iets minder. Voor beginnend
bestuurders (korter dan 5 jaar in het bezit van
een rijbewijs) en (brom- en snor)fietsers geldt een
maximum bloedalcoholgehalte van 0,2 promille.
En vergeet ook niet: rijden onder invloed is geen
overtreding maar een misdrijf.

Bittere noodzaak
Maak een punt van 0. Help mee. Het is echt nodig.
Gemiddeld komen er elk jaar zo’n 75 tot 140
mensen om vanwege alcoholgebruik in het verkeer.
Alcoholgebruik heeft effect op het rijgedrag: de
waarneming wordt minder, het besturen gaat minder
goed en de reactiesnelheid neemt af. Je overschat je
eigen mogelijkheden én onderschat de risico’s. Blijf
veilig, rij nuchter, spreek af wie de BOB is!
Meer informatie: maakeenpuntvannul.nl/bob

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Alleen op afspraak
Maak telefonisch een afspraak via
+31 (0)71 36 60 000

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt
regelen op noordwijk.nl

Eigenaar vaartuig gezocht
De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar
van onderstaand vaartuig. Regelmatig treffen de
handhavers vaartuigen die langer dan toegestaan
(48 uur) aan de passantenplaatsen aangemeerd zijn.
Als de eigenaar van het vaartuig zich niet voor 18
juli 2022 meldt bij de afdeling VTH (Vergunningen,
Toezicht en Handhaving van de gemeente Noordwijk
via telefoon nummer +31 (0)71 366 00 00 of e-mail
handhaving@noordwijk.nl zal dit vaartuig middels
bestuursdwang door de gemeente Noordwijk verwijderd
worden.
Verwijderde objecten worden vervolgens conform
de AWB (Algemene wet bestuursrecht) gedurende
13 weken opgeslagen in een gemeentelijk depot.
Gedurende deze periode kan de eigenaar het
vaartuig ophalen tegen betaling van de berging- en
stallingkosten. Wanneer de eigenaar zich tijdens deze
periode nog niet hebben gemeld zal het betreffende
object worden vernietigd.
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Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk
op 14 juli 2022
Op donderdag 14 juli 2022 om 9.30 uur vergadert
de Erfgoedcommissie Noordwijk in de Raadzaal in
Noordwijkerhout.
De behandelpunten van deze openbare vergadering
zijn als volgt:
• Lombok 1-11 Noordwijk
• Gooweg 49 Noordwijkerhout
• Langevelderweg 12 Noordwijkerhout
• Gooweg 45 A Noordwijkerhout
Ter inzage
• Digitaal zijn de agenda en de adviezenlijst te
raadplegen onder het nieuws op noordwijk.nl
• De concept agenda en adviezenlijst liggen ook (op
afspraak) ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk
(Voorstraat 42).
Bijwonen en inspreken
Wilt u de vergadering bijwonen of inspreken over
een onderwerp op de agenda? Stuurt u dan uiterlijk
woensdag 13 juli 2022 voor 18.00 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.

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 op het Gemeenteblad op overheid.nl

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
262719 - 29 juni 2022
Evenementvergunning 25 september
Voortuinrommelmarkt Vinkeveld
265954 - 6 juli 2022
Objectvergunning 25 en 26 juli 2022 Rederijkersplein
252258 - 6 juli 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd TULUM Zeereep

252391 - 6 juli 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Witsand, Zeereep
255261 - 6 juli 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Breakers Beach
House Koningin Astrid Boulevard
252325 - 6 juli 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Branding Beach
Club Koningin Astrid Boulevard
252786 - 6 juli 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Bubbels Beach
Koningin Astrid Boulevard
259652 - 6 juli 2022
Objectvergunning Duinweg tussen 1 juli 2022 en
1 juli 2023 Bouwbedrijf Helmuth Welling
237573 - 6 juli 2022
Melding klein evenement 3 september 2022 Ludolph
Berkemeierstraat
251004 - 8 juli 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Alexander Beach
258760 - 8 juli 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Beach Club O
251269 - 8 juli 2022
Algemene ontheffing sluitingstijd Beach Noordwijk
De Zilk
253941 - 6 juli 2022
Evenementvergunning 3 september 2022 Prunuslaan

Overzicht collectes
In week 31 en week 32 zijn geen collectes gepland
dit geldt zowel voor de landelijke als de plaatselijke
collectes

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijkerhout
2022-008920 - 30 juni 2022
Esdoorn 6 | het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde
2022-009009 - 4 juli 2022
Langevelderweg 27 | het kappen en kandelaren van
47 bomen
Noordwijk
2022-009011 - 4 juli 2022
Binnenkant 52 | het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
2022-009145 - 6 juli 2022
Kerkstraat 11 | het splitsen van een winkelpand in
twee winkelpanden

Ontwerpbesluiten ter inzage
De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens
het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordwijk bekend, dat zij het voornemen
heeft, onder toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a
onder 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning te
verlenen.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken
alsmede de ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen van de gemeenteraad ligt ter inzage
van 2022 voor een periode van zes weken. U kunt
de stukken inzien tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis. Gedurende de inzageperiode kan
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze
op het voorgenomen besluit indienen. (Artikel 3.10
Wabo en afdeling 3.4 Awb).
LEES VERDER >>
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>> Ontwerpbesluiten ter inzage
U kunt een zienswijze indienen tegen de ontwerp
omgevingsvergunning via infobouwen@odwh.nl. Of u
stuurt een brief aan: Omgevingsdienst West-Holland,
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 159, 2300 AD Leiden. Een zienswijze tegen
de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen richt
u aan de gemeenteraad. Vermeld bij uw zienswijze
het adres van de aanvraag en het zaaknummer
Voor een mondelinge zienswijze neemt u contact
op met het Bouwloket van de Omgevingsdienst op
telefoonnummer +31 (0)71 40 83 200.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2022-006426
Kerkstraat 8 | het kappen van een boom
2022-005588
Duinweg | het gebruiken van een terrein voor
bootkamp

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.
Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een

2021-002198
Pauluslaan kavel 204 (Sancta Maria) | het bouwen
van een woning
Noordwijkerhout
2022-006476
Langevelderweg 27 | het kappen van 65 bomen en
het kadelaren van 27 bomen

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2022-008354 - 4 juli 2022
Duizendblad 48 | het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
2022-005267 - 4 juli 2022
Keplerlaan 1 | het uitbreiden en wijzigen van de
bestaande bedrijfsbebouwing
2021-022482 5 juli 2022
Herenweg- 102 | het uitbreiden van bestaande
bedrijfspand

kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen
ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen
zijn soms nog niet volledig. Ook kunnen er nog
veranderingen in worden aangebracht.

Noordwijkerhout
2022-002169 - 4 juli 2022
Schulpweg 59 (D2618) | het bouwen van een nieuw
woonhuis
2022-005071 - 5 juli 2022
Leidsevaart 20A-ws | het verbouwen van een
woonboot
2022-007677 - 6 juli 2022
Helmstraat 5 | het realiseren van een erker aan de
voorzijde van de woning inclusief afdak boven de
voordeur
De Zilk
2022-008110 - 7 juli 2022
Zilkerbinnenweg 50 | het aanbrengen van dakisolatie
op de bedrijfswoning en het bijgebouw

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 28 juli
2022.

Digitale versie

noordwijk.nl/gemeenteberichten

Colofon

Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u
ook geen bezwaar indienen.

Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl

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

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.

