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Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

2019072024 – 12 april 2019
Havenstraat 46 A: het slopen wegens verbouw
2019074973 – 16 april 2019
Theresialaan 1: het kappen van de bomen
2019072144 – 12 april 2019
Westerhout 44: het plaatsen van een dakkapel

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

Gemeente Noordwijk waardeert en ondersteunt mantelzorgers. Mantelzorgers krijgen daarom
jaarlijks een blijk van waardering. Meer informatie: noordwijk.nl/mantelzorgwaardering

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 overheid.nl.

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
4486 – 16 april 2019
Ontheffing sluitingstijd Admiral Casino Kon.
Wilhelmina Blvd 10-11
3902 – 16 april 2019
Ontheffing strandgebruik Deep B.V. Noordwijkse
strand geheel 2019
4650 – 9 april 2019
Melding zomerconcert Excelsior, Kon. Wilhelmina Blvd
15 voor 20, 27 juni of 4 juli 2019
1704 – 9 april 2019
Vergunning Boerenmarkt Veldzicht, 20 april 2019,
Herenweg
3895 – 16 april 2019
Gewijzigde incidentele ontheffing sluitingstijd The
Champ, 18 en 25 april en 2 mei 2019, de Grent
1146 – 16 april 2019
Gewijzigde incidentele ontheffing sluitingstijd Home,
18 en 25 april en 2 mei 2019 de Grent

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:

Noordwijk
2019038030
Julianastraat 18: het stucen van een gevel
2019025338
Quarles van Uffordstraat 41: het vergroten van de
1e verdieping en het plaatsen van een dakkapel op
bijgebouw
2019033067
Vogelaardreef 31 te Noordwijk, het bouwen van een
schuurtje
Noordwijkerhout
2019032622
Liduinalaan 5 kavel 101: het bouwen van een woning,
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
2019032036 - 16 april 2019
Schiestraat 31: het kappen van een boom

Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019074923 – 16 april 2019
Achterzeeweg 15: het plaatsen van een dakkapel en
een erker
2019073400 – 15 april 2019
Boechorsthof 15: het plaatsen van een dakkapel voorzijde
2019072595 – 14 april 2019
Bronckhorststraat 31: het vergroten van de
bovenverdieping
2019071418 – 10 april 2019
Hoofdstraat 79 A: het wijzigen van de voorgevel
2019071561 – 11 april 2019
Kruidhof 40 te Noordwijk: het uitbreiden van een huis
2019072690 – 13 april 2019
Pauluslaan 24: het bouwen van een garage
2019074903 – 15 april 2019
perceel G 4136 Paneel Kunstroute: het plaatsen van
een 24e paneel Max Liebermann Route
Noordwijkerhout
2019073111 – 15 april 2019
Havenstraat 46 A: het plaatsen van een dakkapel en
het verbouwen van de woning

Noordwijkerhout
2019033564 – 15 april 2019
Duinschooten 12, 240: het plaatsen van een berging in
de tuin en twee aanbouwen
2019032710 – 15 april 2019, Langevelderweg 7: het
bouwen van een berging en carport
2019007270 – 16 april 2019
Liduinalaan 8 (kavel 10, Sancta Maria): het kappen van
twee bomen
2019032670 – 15 april 2019
Zeestraat 14A: het verbouwen van een supermarkt en
ontheffing werktijden en geluidsnorm

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.

Gemeente Noordwijk

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.
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
(071) 40 83 100.

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 (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.

De rijke oogst van de eerste 4 kernavonden
Tussen donderdag 21 maart en dinsdag 9 april 2019 heeft het nieuwe

Deze ideeën, wensen en voorstellen zetten de gemeente aan het

college in iedere kern een avond georganiseerd. Een kernontmoeting.

denken of meteen aan het werk. Dat gebeurt op verschillende

Als aftrap van een nieuwe benadering van het nieuwe

manieren:

gemeentebestuur.

•

Collegeagenda Noordwijk komen te staan. Of dat echt gebeurt

In de kern draait het om jou

hangt natuurlijk van het idee af en het geld of de uren die ermee

Alle ontmoetingen werden georganiseerd onder het motto: in de kern

gemoeid gaan. De gemeente kan niet alles tegelijk en de

draait het om jou. Want dat is de beste typering van de nieuwe
aanpak van het eerste gemeentebestuur van de nieuwe gemeente
Noordwijk. Elke wethouder is daarbij aanspreekpunt voor een kern.

gemeenteraad moet keuzes maken.
•

niet mee aan de slag. Sommige acties zijn niet mogelijk of
wenselijk. Hoe dan ook zal aangegeven worden wat ermee

Verzamelde tops en tips
zijn veel tips binnen gekomen. Er zijn zaken genoemd die goed gaan.
Ook zijn er zorgen gedeeld. Ze staan in de notitie: Opbrengst
Kernenavonden Nieuw Noordwijk: verzamelde tops en tips. Deze
notitie is digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website. Je vindt
ze onder Nieuws.

de meer praktische acties worden in de ambtelijke organisatie
besproken. Ambtenaren gaan er vervolgens nu, later of misschien

Hij ontmoet je graag. Om te horen wat er leeft.

De opbrengst van de eerste reeks kernontmoetingen mag er zijn. Er

de grotere wensen of voorstellen kunnen in de nog op te stellen

gedaan wordt.
•

na de zomer verzorgt de gemeente een terugkoppeling over wat
er kan gebeuren met de ideeën, wensen of acties.

•

er komen vervolggesprekken in de kernen over onderwerpen die
om een nadere verdieping vragen. Achter sommige ideeën schuilt
een hele wereld en er komt soms meer bij kijken dan je zou
denken. De kernwethouders nemen hiervoor het initiatief.
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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.

