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Uitslag loterij kerstbomeninzameling
Er zijn dit jaar in Noordwijk 2267 kerstbomen
ingezameld.
De nummers van de winnende loten (Noordwijk) van
een VVV Cadeaubon ter waarde van € 10,00 zijn:
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In Noordwijkerhout zijn dit jaar 900 kerstbomen
ingezameld.

Samen maken we de toekomst!
Noordwijk is trots op haar bollenvelden, duinen en
strand. In de luwte van de Randstad is het aangenaam
wonen, werken en recreëren. Het is niet vanzelfsprekend
dat dit voor de volgende generaties zo blijft. Hoe gaan
we om met de veranderingen die op ons afkomen? Om
deze vraag te beantwoorden, maken we een visie op de
toekomst van Noordwijk.
Wat betekent Noordwijk voor u?
De Noordwijkse samenleving kenmerkt zich door
ondernemerszin, een bloeiend verenigingsleven en grote
betrokkenheid. Juist daarom vragen wij ú om mee te
denken over de toekomst. Wat betekent fijn wonen,
werken en leven in Noordwijk voor u? Wat vindt u
belangrijk voor de lange termijn? Wat kan beter? Of wat
moet juist blijven zoals het is?
Met teams aan de slag
Vanaf februari t/m mei 2020 gaan teams bestaande uit
inwoners hiermee met elkaar aan de slag. Wij nodigen u
van harte uit om mee te doen, elke inbreng is van waarde!

Informatieavonden
Meer weten over deze teams of over de visie? Kom naar
één van de informatieavonden:
• 22 januari 2020 | De Duinpan | De Zilk | 19:00 - 21:00
uur | ontvangst 18:30 uur
• 30 januari 2020 | Ontmoetingscentrum Puyckendam
| Noordwijkerhout | 19:00 - 21:00 uur | ontvangst
18:30 uur
• 6 februari 2020 | Sporthal Duinwetering | Noordwijk
Binnen | 19:00 - 21:00 uur | ontvangst 18:30 uur
• 12 februari 2020 | Woon- en zorgcentrum
Groot Hoogwaak | Noordwijk aan Zee | 19:00 - 21:00
uur | ontvangst 18:30 uur
Vragen? Meer weten of aanmelden?
Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden voor een
team of één van de informatieavonden? Stuur een mail
naar toekomst@noordwijk.nl
Website mijntoekomst.noordwijk.nl
 @MijnToekomstNoordwijk  @tkmstNoordwijk

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
alleen op afspraak

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

Alleen op afspraak 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
+31 (0)71 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.

De nummers van de winnende loten (Noordwijkerhout)
van een VVV Cadeaubon ter waarde van € 10,00 zijn:
3507

3703

4100

4383

5702

5821

3546

3704

4101

4407

5705

5824

3593

3748

4104

4408
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5826

3594

3772

4244

4434

5801

5828

3601

3798

4246

4502

5804

5833

3610

3901

4257

4521

5806

5834

3657

3917

4298

4753

5808

5838

3664

4003

4303

4776

5813

5839

3666

4039

4337

4801

5817

5840

3693

4096

4353

4828

5819

5846

Ophalen prijs
De winnaars worden verzocht van maandag tot en met
vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur zich te melden (met
het lootje) bij de informatiebalie op het gemeentehuis in
Noordwijk. De bonnen kunnen uiterlijk tot eind februari
2020 worden opgehaald.

Vacature leden erfgoedcommissie Noordwijk
De gemeente Noordwijk is, na splitsing in 1231, met
ingang van 1 januari 2019 weer één gemeente. Een
gemeente van ongeveer 42.500 inwoners verdeeld over
vier kernen, te weten: Noordwijk Binnen, Noordwijk aan
Zee, Noordwijkerhout en De Zilk. Elke kern kent een
waardevolle eigen geschiedenis binnen de bollenstreek.
De gemeente Noordwijk heeft op dit moment 86
rijksmonumenten, 108 gemeentelijke monumenten, 7
beeldbepalende objecten en een beschermd dorpsgezicht.
Er is veel moois om zuinig mee om te gaan. Hierbij is
een Erfgoedcommissie onontbeerlijk. Een commissie
met specialisten én met mensen met specifiek lokale
kennis. Een commissie die over de hele gemeente op
dezelfde manier meekijkt en adviseert over zaken die
het erfgoed raken. Heeft u affiniteit met het erfgoedveld
of kennis van de lokale geschiedenis van de gemeente
Noordwijk, dan zijn wij op zoek naar u.
Kijk voor de vacaturetekst op werkeninhetwesten.nl.
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 21 januari 2020
LET OP AANVANG: 19:30 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk

Agenda Debatraad 19.30u-22:00 uur*
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de debatraad van 17 december 2019
Bespreekstukken
4a. Raadsvoorstel Verordeningen duurzaamheidsleningen en -subsidies Noordwijk 2020
4b. Raadsvoorstel Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten 2020
4c. Raadsvoorstel Mensen hebben mensen nodig
4d. Brief over de afwikkeling van de motie deelverordening maatschappelijke participatie
Actuele moties
Rondvraag
Sluiting

Agenda Besluitenraad 22:15u-23:00 uur*
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Heropening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de besluitvormende raad van 17 december (inclusief motie- en
toezeggingenlijst)
Vaststelling lijst van ingekomen stukken
Vaststelling hamerstukken
5a. Raadsvoorstel 8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
5b. Raadsvoorstel Beslissing op bezwaren tegen het besluit Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van 24
september 2019
5c. Raadsvoorstel 11e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
5d. Raadsvoorstel Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan Pilarenlaan 47 eo
5e. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Zeestraat 85 te Noordwijkerhout
5f. Raadsvoorstel concept regionaal beleidsplan VRHM 2020-2023
5g. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Herenweg 74
5h. Raadsvoorstel Ontheffing woonplaatsvereiste nieuwe burgemeester
Besluitvorming
6a. Raadsvoorstel Verordeningen duurzaamheidsleningen en -subsidies Noordwijk 2020 (onder voorbehoud)
6b. Raadsvoorstel Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten 2020 (onder voorbehoud)
6c. Raadsvoorstel Mensen hebben mensen nodig (onder voorbehoud)
Actuele moties
Sluiting

Afscheid waarnemend burgemeester Jon Hermans – Vloedbeld 23:00 - 00:00 uur*
1.

Afscheid waarnemend burgemeester Jon Hermans – Vloedbeld

* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad en afscheid zijn indicatief.

Meer informatie

De raadsvergaderingen vinden plaats in De Duinpan
in De Zilk. De agenda’s worden definitief vastgesteld
ter vergadering. De actuele agenda en de stukken
zijn te raadplegen op noordwijk.nl/gemeenteraad.
U kunt vanaf 1 januari uitsluitend inspreken in de
Rondetafelgesprekken. Op de website vindt u meer
informatie. Op donderdag 16 januari a.s. is er in het
gemeentehuis van Noordwijk een inloopspreekuur
voor inwoners, van 18:45 uur tot 19:30 uur. U kunt
zich aanmelden tot donderdag 16 januari a.s. 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

Campagne Inzet oudere vrijwilliger
Als u met pensioen gaat, krijgt u meer vrije tijd en ruimte
voor uzelf. Tijd voor uw familie en vrienden, voor klussen
in en om het huis. Maar óók tijd om nieuwe dingen te
doen. Dus wat wilt u doen na uw pensioen?
Groei verder in vrijwilligerswerk. Het is er in allerlei
soorten en maten en u kunt het afstemmen op uw
eigen talenten en interesses. Denk aan hulp bij een

gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan.
Uw aanmelding ontvangen we graag voor
maandag 20 januari 2020 a.s 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

met +31 (0)71 711 4334 (kernen Noordwijk Zee en
Noordwijk Binnen) of +31 (0)252 343 800 (kernen
Noordwijkerhout en De Zilk). U kunt ook kijken op
bollenstreekmetelkaar.nl.

Eigenaar voertuig gezocht
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de
gemeente Noordwijk zijn op zoek naar de eigenaar
van onderstaand voertuig. Regelmatig treffen de
Buitengewoon Opsporingsambtenaren voertuigen aan
die al langere tijd staan of in verwaarloosde toestand
verkeren. De eigenaren van de voertuigen kunnen vaak
niet achterhaald worden. De wrakken worden geborgen
omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen
veroorzaken aan de straten. Afgelopen week hebben wij
het volgende voertuig aangetroffen op de Eisingastraat
te Noordwijk, zonder kentekenplaten.
Indien de eigenaar van het voertuig zich niet voor
woensdag 22 januari 2020 meldt bij de afdeling
handhaving van de gemeente Noordwijk via telefoon
nummer +31 (0)71 366 0000 of e-mail:
gemeente@noordwijk.nl, zal dit voertuig middels
bestuursdwang door de gemeente Noordwijk verwijderd
worden.
Verwijderde objecten worden vervolgens conform de
Algemene wet bestuursrecht gedurende 13 weken
opgeslagen. 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 heeft gemeld zal het betreffende object
worden vernietigd.

sportvereniging, een natuurorganisatie of zorgcentrum.
Denk aan een vrijwilligersfunctie waarin u uw
werkervaring overbrengt aan anderen. Of juist één
waarin u zelf nieuwe vaardigheden leert. Er is voor ieder
wat wils.
Het vrijwilligerswerk in de gemeente is te vinden in
de online vacaturebank van Welzijn Noordwijk:
welzijnnoordwijk.nl/vrijwilligerswerk. Voor algemene
informatie over vrijwilligerswerk belt u

LEES VERDER >>
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13899 – 8 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd 22 januari 2020 Breakers
Beach Club
14117 – 7 januari 2020
Jaarrondvergunning 2020 voor hijswerkzaamheden
Verschoor

Waarnemend burgemeester
Jon Hermans-Vloedbeld
neemt afscheid
Donderdag 23 januari

Noordwijkerhout
15054 – 9 januari 2020
Objectvergunning 15 januari 2020 Vergilius 9 januari
2020
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 melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - Westeinde 62A te
Noordwijkerhout

U bent van harte welkom bij de
gelukssessie van 16.30 - 18.00 uur
en/of op de afscheidsreceptie
van 18.00 - 20.00 uur.
Locatie: NH Leeuwenhorst.
Meer informatie: noordwijk.nl/afscheid

Wij hebben de volgende melding ontvangen:
• Flowerboost, Westeinde 62A te Noordwijkerhout.
De melding gaat over het veranderen van een
bollenbedrijf. Het betreft een uitbreiding van het
bedrijf met een niet verwarmde (koude) kas.
Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met
de Omgevingsdienst West-Holland via + 31 (0)71
408 3100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het
zaaknummer: 2019-013177.

Ingekomen aanvragen

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
Ontwerpbestemmingsplan ‘Johanna van
Hoornstraat en omgeving, Noordwijk’,
ontwerpomgevingsvergunning ‘Johanna
van Hoornstraat en omgeving, Noordwijk’
en ontwerpbesluit Hogere grenswaarde ter
inzage
De volgende stukken liggen vanaf 15 januari t/m 25
februari 2020 ter inzage:
• ontwerpbestemmingsplan ‘Johanna van
Hoornstraat en omgeving, Noordwijk’ met plancode
NL.IMRO.0575.BPNBjohvhoornstreo-ON01
• ontwerp-omgevingsvergunning ‘Johanna van
Hoornstraat en omgeving, Noordwijk’
(nr. 2019114974);
• ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Duinwetering’.

Er is sprake van een coördineerde procedure
(3.30Wro). Dat besluit is op 18 juni 2018 door de
gemeenteraad genomen. Op dit plan is ook de Crisisen herstelwet van toepassing.
De Noordwijkse Woningstichting is voornemens
om de locatie van de voormalige Northgohal en het
aangrenzende parkeerterrein aan de Johanna van
Hoornstraat te Noordwijk te herontwikkelen. Het
plan is om maximaal 63 sociale huurwoningen te
realiseren. Het gaat om 27 appartementen in twee
complexen langs de Duinwetering van maximaal
3 lagen hoog en 36 woningen en een woongroep
met 11 eenheden in 3 blokken van 2 lagen met een
kap. Het gebouw van schietvereniging ‘Blijf voor ‘t
Land’ blijft daarbij behouden. Met de herontwikkeling
wordt een aanzienlijke kwaliteitswinst geboekt ten
opzichte van de oorspronkelijke situatie, waarin de
gedateerde en inmiddels gesloopte Northgohal en
de aangrenzende versteende omgeving de locatie
kenmerkten. Daarnaast wordt met de voorgenomen
ontwikkeling voorzien in de lokale behoefte aan sociale
huurwoningen.
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
indienen. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking.

Verzonden besluiten
Noordwijk
14834 – 9 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd 30 januari 2020 Beach Club O
9 januari 2020
12565 – 9 januari 2020
Objectvergunning 14 januari 2020 Molenstraat

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2020-000149 – 30 december 2019
Schoolstraat 39 | het plaatsen van een dakopbouw
2020-000176 – 2 januari 2020
Keyserswey 73E | het afwijken van het
bestemmingsplan
2020-000179 – 4 januari 2020
Leeweg 14 | het afwijken van het bestemmingsplan en
ten behoeve van 15 kampeerplaatsen
2020-000199 – 6 januari 2020
Marjoleinstraat 16 | het kappen van een boom
2020-000192 – 6 januari 2020
Bernadettelaan 27 | het kappen van de bomen
2020-000269 - 30 december 2020
Zwarteweg 12 | de aanbouw van een tuinkamer
Noordwijkerhout
2020-000226 – 7 januari 2020
Herenweg 430 | het realiseren van een
campercamping
Meer weten over ingekomen aanvraag
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen
worden geweigerd.

LEES VERDER >>
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Meer weten?
Indien u informatie wenst over de behandeling
van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op
telefoonnummer + 31 (0)71 408 3200, op werkdagen
tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen
via infobouwen@odwh.nl.

Verlengingsbesluiten

Welstandsvergadering

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

De eerstvolgende welstandsvergadering zal
plaatsvinden op 16 januari 2020.

Noordwijkerhout
2019-014998
Bulb Trade Park 7 | het uitbreiden van de bedrijfsruimte
met nieuwbouw
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.

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen

Ga voor aanmelding naar
noordwijk.nl/digipanel

Digitale versie

Toelichting
Aanvragen vergunning
• Voor het aanvragen van een vergunningen voor een
evenement of bijvoorbeeld een terrasvergunning
moet u bij de gemeente. 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.

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele
onderwerpen die in de gemeente
Noordwijk spelen

noordwijk.nl/gemeenteberichten
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.

Colofon
Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl
Contact met de gemeente
Bel + 31 (0)71 - 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.

