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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 in het Gemeenteblad op overheid.nl.

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten

Gemeente organiseert draagvlakmeting
Ondernemersfonds Noordwijk
De gemeente Noordwijk organiseert een draagvlakmeting
Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden
begin mei verstuurd. Het fonds wordt ingesteld als
tenminste 30% van de stemgerechtigden stemt en er een
2/3de meerderheid voor is.
In de nieuwe gemeente Noordwijk
In de afgelopen maanden is er veel gesproken over de
vorming van een ondernemersfonds. Dat is een fonds
van en voor ondernemers die eigenaar en/of gebruiker
zijn van gebouwen die geen woningen zijn. Zo’n fonds
bestond al in de voormalige gemeente Noordwijk.
Maar niet in de voormalige gemeente Noordwijkerhout.
De gemeenteraad wil weten hoe deze eigenaren en/
of gebruikers in de gemeente Noordwijk tegenover
een ondernemersfonds staan, nu Noordwijkerhout en
Noordwijk zijn gefuseerd. Zijn ze er voor of juist tegen?
Alleen bij overtuigende meerderheid
Om de vraag te kunnen beantwoorden heeft de
gemeente een draagvlakmeting georganiseerd. Alle
stemgerechtigden hebben begin mei een brief met
stembiljet op de mat gekregen. Elke stemgerechtigde
kan maximaal één stem uitbrengen als eigenaar en/of
gebruiker van een niet-woning. Ze kunnen vóór 26 mei
2019 een stem uitbrengen. Een ondernemersfonds wordt
pas ingesteld als tenminste 30% van de stemgerechtigden
stemt en er een 2/3de meerderheid voor is.

Heb je een vriend of vriendin die intensief
voor een familielid zorgt? Bijvoorbeeld
voor een zieke ouder of een broer met een
handicap? En wil je graag weten wat jij kunt
doen om je vriend(in) te helpen?
Voor veel jongeren die zorgen, is ontspanning belangrijk.
Jij kunt dus veel betekenen door samen leuke dingen te
gaan doen. En je kunt ook meedenken over oplossingen.

In onze gemeente zijn adviseurs die veel weten over
regelingen en extra hulp. Stel gerust je vragen als je je
vriend(in) verder wilt helpen. Het advies is kosteloos.
In de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen
kun je met al je vragen terecht bij Welzijn Noordwijk,
071 – 711 43 34. Of ga voor meer informatie naar
bollenstreekmetelkaar.nl.
In de kernen Noordwijkerhout en De Zilk kun je met al
je vragen terecht bij het Wmo Adviescentrum, telefoon
0252 – 343 800 en e-mail wmo@noordwijkerhout.nl. Of
ga voor meer informatie naar bollenstreekmetelkaar.nl.

Noordwijk
3370 – 14 mei 2019
Objectvergunning Boerenburgerweg ter hoogte van
nummer 35 op 21 mei 2019
5240 – 14 mei 2019
Ontheffing strandgebruik HeeringaSchippers voor heel
2019 op het strand
6117 – 14 mei 2019
Ontheffing incidentele sluitingstijd Beach Club O. voor
31 mei, 21 jun, 28 jun, 11 jul, 26 jul, 2 aug en 9 aug
2019
6388 – 14 mei 2019
Objectvergunning Nic Barnhoornweg ter hoogte van
nummer 44 van 6 mei tot en met 7 juni 2019
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:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019097052 – 16 mei 2019
De Mook 22: het bouwen van 24 appartementen fase 3
2019093976 – 12 mei 2019
Hoofdstraat 89: het aanbrengen van reclame op de gevel
2019096636 – 15 mei 2019
Keyserswey 35 A: het realiseren van een vluchttrap
2019092887 – 10 mei 2019
Pianolaan, Kersenhof, Wintertuinlaan: het aanpassen
van bergingen
2019095311 – 14 mei 2019
Theresialaan 5, kavel 131 Sancta Maria: het bouwen
van een woning
2019092886 – 9 mei 2019
het plaatsen van containers op div locaties: het
plaatsen van containers
Lees verder

Gemeente Noordwijk

Noordwijkerhout
2019096144 – 15 mei 2019
Bulb Trade Park, B 3256: de nieuwbouw van een
bedrijfsverzamelgebouw
2019092385 – 10 mei 2019
‘s-Gravendamseweg 25: het plaatsen van een dakkapel
2019092590 – 9 mei 2019
Vergilius 31: het bouwen van een veranda
2019096684 – 16 mei 2019
naast Westeinde 93: het bouwen van een nieuwe
woning

Ontwerpbesluit ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders heeft
in de publicatie van 7 april bekend gemaakt dat de
volgende aanvraag ter visie ligt:
Noordwijk
2018180279
Kapelleboslaan 2, het bouwen van bedrijfsruimte met kas
Dit plan voorziet tevens in het wijzigen van het
gebruik van de bedrijfswoning Langevelderlaan 20 in
burgerwoning.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019059205
Keplerlaan 1: het bouwen van een cleanroom voor het
ESTEC Test Centre
Noordwijkerhout
2019056258
Caesar 18: het realiseren van twee parkeerplaatsen op
eigen terrein
2019052448
Delfweg (kad. A 3349): het bouwen van een schuur en
een kas
2019046850
Liduinalaan 26 kavel 119: het kappen van bomen
2019014622
Maandagsewetering 60: het tijdelijk bewonen van het
pand
2019054247
Schoolstraat 27: het vervangen van een dakkapel
achter en het plaatsen van een dakkapel voor
2019012518
Theresialaan 5 (kavel 131, Sancta Maria): kappen van
twee bomen

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
2019044943 – 14 mei 2019
Dahliastraat 42: het plaatsen van een dakkapel
2019056925 – 15 mei 2019
De Boender 3A: het vervangen van een kweekkas
2019043780 – 15 mei 2019
Koningin Astrid Boulevard 103: het uitbreiden van het
bestaande clubhuis
2019025338 – 16 mei 2019
Quarles van Uffordstraat 41: het vergroten van de 1e
verdieping en het plaatsen van een dakkapel op bijgebouw
2019033067 – 10 mei 2019
Vogelaardreef 31: het bouwen van een schuurtje
2019052996 – 14 mei 2019
Voorstraat 42: het aanbrengen van een logo op de
voorgevel van het gemeentehuis
2019052527 – 16 mei 2019
van Speijkstraat 20: het vergroten van de garage en
het wijzigen van het gebruik
Noordwijkerhout
2019032622 – 16 mei 2019
Liduinalaan 5, kavel 101: het bouwen van een woning
2018190387 – 15 mei 2019
Oosterduinen 8: het bouwen van een nieuwe kas
2019012631 – 14 mei 2019
Walserij 71: het wijzigen van het gebruik van het pand
De Zilk
2018206756 – 14 mei 2019
Beeklaan 18: het maken een laadkuil, entree, wijzigen
van gevel

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.

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
+31 (0)71 40 83 100 .

Beschikking Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht - Koningin Wilhelmina
Boulevard 7 in Noordwijk
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens
burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordwijk op 13 mei 2019 een verzoek gehonoreerd
van Restaurant Chicoleo voor het intrekken van nadere
eisen behorende bij een Besluit horeca-, sport- en
recreatie voor de inrichting gelegen aan Koningin
Wilhelmina Boulevard 7 te Noordwijk ZH.
Het betreft een verzoek om een de nadere eisen die nu
in werking zijn als maatwerkvoorschriften voor geur in
zijn geheel in te trekken. De Omgevingsdienst WestHolland heeft nu het definitieve besluit genomen om
de intrekking gedeeltelijk te beschikken.
Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De
vergunning is ten opzichte van het ontwerp daarom
niet gewijzigd.
Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van woensdag 22
mei 2019 tot en met dinsdag 2 juli 2019 in het
gemeentehuis van Noordwijk, maandag tot en met
vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur en donderdag tot
20:00 uur.
Rechtsbescherming
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u
beroep instellen. Dat doet u schriftelijk of digitaal
binnen zes weken na de verzenddatum van deze
brief. U stuurt uw beroepschrift naar: Rechtbank
Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH in Den Haag of bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de
precieze voorwaarden.
Als u beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende
gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening
worden gedaan. De voorzieningenrechter kan bepalen
dat dit besluit niet van kracht wordt in afwachting van
de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw
verzoek om voorlopige voorziening naar Rechtbank
Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500
EH in Den Haag.
Wij verzoeken u een afschrift daarvan toe te sturen
aan: het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Noordwijk, per adres Omgevingsdienst
West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.

Digitale versie
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 +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.
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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
+31 (0)71 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.

Verkiezing Europees Parlement,
donderdag 23 mei 2019
Donderdag 23 mei 2019 zijn de
verkiezingen voor de Nederlandse
leden van het Europees Parlement.
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 24 mei
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. De gemachtigde kan
alleen tegelijk met het uitbrengen van de eigen stem
uw volmachtstem uitbrengen.
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 20 mei 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 woensdag 22 mei 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 9 april 2019 stond ingeschreven. Dit kan tot
uiterlijk woensdag 22 mei 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
Toegankelijkheid stembureaus
Alle stembureaus hebben voorzieningen om de
toegankelijkheid voor mindervaliden te vergroten.
De stembureaus voldoen aan de landelijke
eisen met betrekking tot toegankelijkheid voor
mindervaliden. Stembureau Uitvaltij voldoet niet
aan al deze eisen.
Vragen over de verkiezingen?
U kunt kijken op noordwijk.nl/verkiezingen of een
e-mail sturen naar kcc@noordwijk.nl.
Wilt u telefonisch contact opnemen? Bel dan
+31 (0)71 36 60 000 (KCC Noordwijk)

Wat zijn uw woonbehoeften?
Als het op wonen aan komt heeft iedereen volop ideeën.

Inloopbijeenkomsten

U wellicht ook. Wat staat u voor ogen in de kern waar u
woont? Welke kant moet het op in Noordwijk aan Zee,

Dichtbij Noordwijkerhout en De Zilk

Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk?

Maandag 3 juni 2019
17:00 - 21:00 uur

Van harte welkom

Stichting Ontmoetingscentrum Puyckendam

Gemeente Noordwijk verneemt graag wat uw

Pilarenlaan 4 P1 in Noordwijkerhout

woonbehoeften zijn en nodigt u van harte uit om langs te
komen op een van de inloopbijeenkomsten. Vooraf

Dichtbij Noordwijk aan Zee en Noordwijk

aanmelden is niet nodig. U bent tussen 17:00 en 21:00 uur

Binnen

van harte welkom, op een dag, tijdstip en locatie die u het

Dinsdag 4 juni 2019

beste uitkomt.

17:00 - 21:00 uur
Sportpark Duinwetering

Tegemoetkomen aan wat u vindt

Duinwetering 105 in Noordwijk

De bijeenkomsten worden gehouden omdat de gemeente
de komende maanden aan een woonvisie met een

Meer informatie

bijbehorend uitvoeringsprogramma werkt. Bij het

Eerst wat meer weten over het onderzoek, de visie en

opstellen hiervan wil zij volop aandacht geven aan de

welke stappen leiden tot het uitvoeringsprogramma?

woonbehoeften van de inwoners. Zodat de gemeenteraad

Raadpleeg noordwijk.nl/woononderzoek.
noordwijk.nl/woononderzoek.

een woonvisie vaststelt die daar waar het kan
tegemoetkomt aan wat de inwoners van de kernen voor
ogen staat.

Opzet van de inloopbijeenkomst
U gaat vooral zelf aan de slag. Actief met verschillende
werkvormen. Zo geeft u de onderzoekers informatie over
toekomstige verhuispatronen. Ook helpt u hen een beeld
te krijgen van welke woningen er vrijkomen en naar welke
woningen volgens u vraag gaat komen. Een korte
vragenlijst ontbreekt natuurlijk ook niet.

Gemeente Noordwijk

Nieuws van de Raad

Agenda openbare rondetafelgesprekken
gemeenteraad op dinsdag 28 mei 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Theater De Muze, Wantveld 2, 2202 NS
Noordwijk

Meer informatie

De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan
verschillen per keer. De rondetafelgesprekken ‘Het
Gesprek’, ‘Themabijeenkomst’ en de ‘Presentatie’
vinden deze maand tegelijkertijd plaats in Theater De
Muze in Noordwijk. De actuele agenda en de stukken
zijn te raadplegen op noordwijk.nl/gemeenteraad.
Op de website staat welke mogelijkheden er zijn om
in te spreken.
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

Agenda rondetafelgesprek Presentatie, Het Gesprek
en Themabijeenkomst 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht*
4. Presentatie over sluiting politiebureau
5. Bestemmingsplan Oude Zeeweg 76a
6. Themabijeenkomst Harmonisatie Welzijnswerk
7. Sluiting

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.
De Presentatie: hier is ruimte voor presentaties van
het college aan de gemeenteraad, maar ook van
bijvoorbeeld bewonersorganisaties (kernenbeleid)
en instellingen (gemeenschappelijke regelingen).
Themabijeenkomst: De raadsleden laten zich
informeren over onderwerpen die (nog) niet op de
raadsagenda staan. Bij een Themabijeenkomst is
het mogelijk om over dit onderwerp in te spreken.
Aanmelden hiervoor kan tot dinsdag 28 mei 2019
18:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Agenda rondetafelgesprek Het Gesprek en
Presentatie 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Concept begroting 2020 Regionale Dienst
Openbare Gezondheidszorg
4. Concept begroting 2020 GR Kust-, Duin- en
Bollenstreek (KDB)
5. Presentatie Greenport Ontwikkelingsmaatschappij
(GOM)
6. Sluiting

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via @raadnoordwijk.
* U kunt over diverse onderwerpen inspreken,
bijvoorbeeld over de onderwerpen die op de concept
raadsagenda van 18 juni 2019 staan: Wabo:
aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen woning
(Achterweg, tussen 12 en 14, Noordwijk), Verordening
tegenprestatie naar vermogen Participatiewet
IOAW en IOAZ ISD Bollenstreek 2019, Vaststelling
bestemmingsplan Zeemotel – Zeezicht, gunning
nieuwbouw SJC, Verordening Erfgoedcommissie
Noordwijk 2019, gewijzigde 5e gemeenschappelijke
regeling VAB.

Noordwijk zoekt een nieuwe burgemeester. Help mee!
Wordt het een vernieuwer, een verbinder, iemand met daadkracht of een onderhandelaar? De Noordwijkse gemeenteraad
zoekt een nieuwe burgemeester. En wil daarvoor graag jouw

Wat voor
burgemeester
wil jij?

hulp. Wat voor burgemeester wil jij? Naar welk type persoon
moeten we op zoek? Vul daarvoor onze enquête in.
Procedure nieuwe burgemeester
Noordwijk kent op dit moment een waarnemend-burgemeester,
mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld. Begin 2020 krijgt onze
gemeente een nieuwe kroonbenoemde burgemeester.
De Commissaris van de Koning start hiervoor een procedure.
Maar voordat de commissaris de vacature openstelt, stelt de
gemeenteraad een proﬁelschets op.
Proﬁelschets
In de proﬁelschets staat naar wat voor soort bestuurder de
voorkeur uitgaat. Een burgemeester moet natuurlijk
onafhankelijk en stressbestendig zijn. Daar is geen twijfel over
mogelijk. Maar over welke vaardigheden moet de toekomstige
eerste burger verder beschikken? Bij deze vraag betrekt de
gemeenteraad jou graag. Jouw mening wordt betrokken bij deze
proﬁelschets.
Vul de enquête in
Samen gaan we op zoek naar onze gewenste burgemeester.
Graag ontvangen we voor 6 juni 2019 jouw ingevulde enquête.
Vul deze daarom snel in via noordwijk.nl/jouwburgemeester
Het kost je slechts een paar minuten.
Wil je de enquête niet digitaal invullen? Dan kun je deze ook

noordwijk.nl/jouwburgemeester

afhalen en inleveren bij de receptie in het gemeentehuis in
Noordwijk en de bibliotheek in Noordwijkerhout.

