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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.

Gemeente Noordwijk
Wijzigingsplan ‘Zee, Strand en Duin,
De Zeespiegel’ vastgesteld
Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en ontwikkelingen rondom Het Zilt?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via www.noordwijk.nl/hetzilt

Werk in uitvoering

Nog enkele subsidie themajaar 2019 Cultuur
Verbindt beschikbaar
Dit jaar staat het thema Cultuur Verbindt centraal in de
nieuwe gemeente Noordwijk. Het hele jaar door wordt op
verschillende momenten aandacht besteedt aan cultuur.
Met de subsidieregeling ‘themajaar 2019 Cultuur
verbindt’ wil de gemeente Noordwijk de onderlinge
verbinding en de maatschappelijke betrokkenheid
tussen inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijven
versterken.
De gemeente ondersteunt tot nu toe 16 culturele
evenementen, initiatieven en projecten van diverse
organisaties uit de gemeente Noordwijk. Wij
verwachten dat het maximaal beschikbare budget, het
subsidieplafond, op korte termijn wordt bereikt. Heeft u
ook een mooi initiatief? Dien uw subsidieaanvraag dan
zo snel mogelijk in, want OP=OP.
Meer informatie
Meer informatie over het aanvragen van subsidie vindt u
op de gemeente website: www.noordwijk.nl/cultuur.
Heeft u vragen over het themajaar? Dan kunt contact
opnemen met Natascha van der Wal, projectleider
themajaar Cultuur Verbindt, T (071) 36 60 000 of via
gemeente@noordwijk.nl.

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.

Burgemeester en wethouders hebben op 12
februari 2019 het wijzigingsplan ‘Zee, Strand en
Duin, De Zeespiegel’ met plancode NL.IMRO.0575.
WPZSDZEESP-VA01 vastgesteld Het vastgestelde
wijzigingsplan ligt met ingang van 6 maart 2019 tot
en met 16 april 2019 ter inzage. Belanghebbenden
kunnen beroep instellen vanaf 7 maart 2019 tot en met
17 april 2019 bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State. In de regel treedt na afloop van een
beroepstermijn het wijzigingsplan in werking.
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het in geringe
mate zeewaarts verplaatsen van het bestaande
strandpaviljoen De Zeespiegel aan het Duindamseslag.

Omgevingsdienst West-Holland

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

Ingekomen aanvragen

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

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

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.

Omgevingsvergunningen

Belastingen Bollenstreek

Bekendmaking besluiten in het kader van de heffing
van belastingen
De Heffingsambtenaar heeft op 25 februari 2019
besloten tot:
• vaststelling van het Mandaatbesluit
Heffingsambtenaar
Het besluit ligt gedurende de openingstijden ter
inzage op het gemeentehuis en is te raadplegen onder
‘bekendmakingen’ via www.overheid.nl.

Noordwijk
2019038498 – 27 februari 2019
Boechorsthof 44: het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
2019037751 – 22 februari 2019
Duinweg (sectie C 1850): het bouwen van een woning
2019037342 – 22 februari 2019
Gruenepad (sectie M perceelnummer 3350): het
plaatsen van drie zeecontainers
2019038731 – 27 februari 2019
Jeroenspark 1: het plaatsen van een berging ten
behoeve van vuilcontainers
2019038030 – 22 februari 2019
Julianastraat 18: het stuccen van een gevel
2019037957 – 22 februari
Wilgendam 3: het plaatsen van een banner
Noordwijkerhout
2019035122 – 22 februari 2019
Herenweg 362 - het aanbrengen van een laadkuil en
het verbreden van bestaande dam/inrit
Lees verder

Gemeente Noordwijk

2019030250 – 15 februari 2019
Herenweg 4: het bouwen van een fietsoverkapping
2019039277 – 27 februari 2019
Liduinalaan 26 (bouwnummer 119): het bouwen van
een nieuwe woning
2019037592 – 22 februari 2019
Oosterduinen 12, perceel 3600 en 7304 (E3600): het
bouwen van een tuinbouwkas
De Zilk
2019037930 – 15 februari 2019
Sportlaan 34a: het veranderen van een houten clubhuis
2019039581 – 27 februari 2019
Zilkerduinweg 105: het dempen van de watergangen

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2018202781 – (verlengd tot 10 april 2019)
Johanna van Hoornstraat: het tijdelijk plaatsen van een
tiny house
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
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019004011 – 26 februari 2019
Maarten Kruytstraat: het realiseren van een werkterrein
2019000859 – 22 februari 2019
Pauluslaan 51 (kavel 39, Sancta Maria): het kappen
van dertien bomen
Noordwijkerhout
2018165584 – 22 februari 2019
Dr. Schaepmanlaan: het aanleggen van een tijdelijke
bouwweg- noordzijde van sportpark De Boekhorst
2019009729 – 22 februari 2019
Langevelderweg, Sint Bavoterrein te Noordwijkerhout:
het kappen van tien bomen
2018190371 – 26 februari 2019
Maandagsewetering 168: het verbreden van een
bestaande dam en inrit
2019011408 – 22 februari 2019
Sportpark de Boekhorst, Dr. Schaepmanlaan 1: het
kappen van bomen en verwijderen struiken

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.
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

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.

Welstandsvergadering
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.

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.

2018167807 – 21 februari 2019
bij de Herenweg: het aanleggen van een tijdelijke
bouwweg t.b.v. werkzaamheden op sportpark De
Boekhorst

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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Agenda openbare rondetafelgesprekken
gemeenteraad op dinsdag 12 maart 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Het Trefpunt, Schoolstraat 2, 2202 HJ
Noordwijk

Meer informatie

De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan
verschillen per keer. De rondetafelgesprekken
‘Het Gesprek’ en de ‘Presentatie’ vinden deze
maand tegelijkertijd plaats in verschillende zalen
in het zorgpark Willem van den Bergh. De actuele
agenda en de stukken zijn te raadplegen op www.
noordwijk.nl/gemeenteraad. Op de website staat
welke mogelijkheden er zijn om in te spreken.

Agenda rondetafelgesprek Het Gesprek 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht
4. Holland Rijnland over Energieakkoord
5. Voorstel 1e herziening bestemmingsplan Zee,
Strand en Duin
6. Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid deel 2
7. Sluiting

Het Gesprek: hierin worden onderwerpen en
raadsvoorstellen geagendeerd, waarover de raad
meer informatie wenst. Inwoners, verenigingen,
instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de
voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht
worden uitgenodigd om aan tafel te zitten. Ook is
het mogelijk om in te spreken over onderwerpen
die op de agenda staan en onderwerpen die niet
op de agenda staan.

Agenda rondetafelgesprek Presentatie 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Presentatie Correctie Zeewaardig fase 2
4. Sluiting

De Presentatie: hier is ruimte voor presentaties
van het college aan de gemeenteraad, maar
ook van bijvoorbeeld bewonersorganisaties
(kernenbeleid) en instellingen
(gemeenschappelijke regelingen).
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons 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.
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
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
• Noordwijkerduin, Rechthoeklaan 10
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).

