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Nieuwe ligplaats vrij in De Schie
In de Dinsdagse Watering (De Schie) is er onlangs
een aantal ligplaatsen vrijgekomen. Het betreft een
ligplaats voor een boot met een lengte van maximaal
8,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter.
Indienen aanvraag
Belangstellenden kunnen tot en met dinsdag
2 november 2021 één aanvraag voor een
ligplaatsvergunning indienen. Meer informatie over
de procedure, kosten en het aanvraagformulier is
te vinden op onze website via noordwijk.nl (zoek op
ligplaats). U kunt het digitaal aanvragen.
Toetsen aanvraag
De aanvraag wordt getoetst aan de hiervoor op
gestelde kaders. Deze zijn terug te vinden in:
• Hoofdstuk 5, afdeling 6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Noordwijk
• Beleidsnota Ligplaatsen pleziervaartuigen 2015
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij team
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
van de gemeente Noordwijk.

Herfst: het vergeten
plantseizoen
Wist je dat het najaar het ideale moment is om te planten? Door aan te planten in de
herfst, neem je een voorsprong op de lente en kun je al vroeg in het voorjaar genieten
van een groene en bloeiende tuin.
Alle voordelen op een rij
Er zijn meer voordelen aan het planten in het najaar.
In de herfst regent het normaalgesproken meer dan
in het voorjaar en is de luchtvochtigheid het hoogst.
In het najaar hoef je dus minder vaak en minder lang
water te geven en zullen de planten minder snel
uitdrogen. Verder is de bodem nog opgewarmd door
de zomer en zullen de planten beter aanslaan en
wortels ontwikkelen. Die wortels kunnen ook meer
voedingsstoffen opslaan in voorbereiding op de winter.
Ook ontwikkelen de wortels zich sneller in de warme
bodem en de planten zullen weinig energie steken in
het maken van nieuwe scheuten.

Ga slim aan de slag
Het grote voordeel van planten in het najaar is dat
de tuinbezitter al meteen in het vroege voorjaar kan
genieten van al het groen dat ontluikt. Wie in het
najaar op slimme wijze aan de slag gaat, kan het hele
jaar door genieten van een mooie en levendige tuin.
Meer informatie
Kijk op de website van het Vergeten Plantseizoen
voor meer tips over planten in het najaar.
vergetenplantseizoen.nl

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +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 Schiestraat ter hoogte
ligplaats 44
De Buitengewoon Opsporingsambtenaren zijn
op zoek naar de eigenaar van onderstaand
vaartuig. Regelmatig treffen de Buitengewoon
opsporingsambtenaren vaartuigen aan die al langere
tijd onder water liggen of in verwaarloosde toestand
verkeren, of op de verkeerde plek zijn aangelegd.
De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet
achterhaald worden. De vaartuigen worden geborgen
omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen
veroorzaken aan de walkanten en (woon)boten. Bij een
recente schouw langs en van de waterwegen aan de
Schiestraat, te Noordwijk is het onderstaande vaartuig
aangetroffen.
Indien de eigenaar (eigenaren) van dit vaartuig zich
niet vóór 30 oktober 2021 melden bij de afdeling
handhaving van de gemeente Noordwijk telefoon
+31 (0)71 36 60 471, zal dit vaartuig door de gemeente
Noordwijk verwijderd en vernietigd worden middels
bestuursdwang door de gemeente Noordwijk.
Locatie Schiestraat t.h.v. ligplaats 44
Verwijderde objecten worden vervolgens conform
de Awb gedurende 13 weken opgeslagen in een
gemeentelijk depot. Gedurende deze periode kan de
eigenaar het vaartuig ophalen tegen betaling van de
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

GEWIJZIGDE LOCATIE
Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad op dinsdag 12 oktober 2021

>> berging- en stallingkosten. Wanneer de eigenaar
zich tijdens deze periode nog niet hebben gemeld, zal
het betreffende object worden vernietigd.

Aanvang: 20:00 uur
Locatie gewijzigd: Raadzaal, gemeentekantoor Noordwijkerhout

Agenda Commissie Ruimte dinsdag 12 oktober 2021 20:00 uur
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststelling van de agenda
Besluitenlijsten van de commissie Ruimte van 16 en 21 september 2021
Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Presentatie Transitievisie Warmte (beeldvormend)
Raadsvoorstel Herontwikkeling locatie Viaductweg (beeldvormend)
Presentatie plannen door Adrian Van Erk Groep (beeldvormend)
Rondvraag
Sluiting

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de
verspreiding van het Coronavirus is het alleen
mogelijk devergadering digitaal te volgen. De
vergadering wordt live uitgezonden via de website
van de gemeente noordwijk.nl. De vergadering
is te volgen via noordwijk.nl/gemeenteraad of
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/
upcoming.
De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming,
meningsvorming en besluitvorming. De commissie
bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of
meningsvormende fase. Besluitvorming vindt
plaats in de gemeenteraadsvergadering.
Bij beeldvorming halen de leden informatie op
en vormen zich een beeld van een onderwerp,
bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het
verzamelen van informatie en het vormen van een
beeld staan centraal.
Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt,

dan bereiden de leden de besluitvorming in de
raad voor en komen zij tot een politiek standpunt.
De fracties gaan met elkaar in debat en het
college beantwoordt politieke vragen en legt
verantwoording af over het voorstel dat voorligt.
De stukken zijn digitaal te raadplegen
via het Raadsinformatiesysteem
(noordwijk.nl/gemeenteraad).
Eenieder heeft het recht tijdens de
commissievergadering in te spreken. Indien u
van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u
verzocht zich uiterlijk de dag zelf voor 12:00 uur aan
te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen
kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon
+31 (0)71 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk.

Geen afspraak nodig
Tot nu toe is er veel animo voor de prikbus op
het Rederijkersplein. Een afspraak maken van

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
Bestemmingsplan ‘Duinweg 12 en 12A
Noordwijk’ ongewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 28 september het
bestemmingsplan ‘Duinweg 12 en 12A Noordwijk’
met plancode NL.IMRO.0575.BPMGDuinweg12VA01 ongewijzigd vastgesteld en besloten geen
exploitatieplan vast te stellen. De zakelijke
samenvatting van de anterieure overeenkomst is
uitsluitend in te zien op het gemeentehuis.
Genoemde stukken staan vanaf 13 oktober t/m 24
november 2021 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl
Inzage op het gemeentehuis is ook mogelijk, maar
alleen op afspraak. U wordt echter dringend verzocht
het plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak
te maken als dit niet anders kan. Belanghebbenden
kunnen vanaf donderdag 14 oktober 2021 t/m
woensdag 24 november 2021 beroep instellen
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl In de
regel treedt na afloop van deze beroepstermijn het
bestemmingsplan in werking.

Over vaccineren
Prikbus nog t/m donderdag 28 oktober 2021 in
Noordwijk
Het is nog t/m donderdag 28 oktober 2021
mogelijk om in Noordwijk zonder afspraak
een vaccinatie te halen in de prikbus van
de GGD Hollands Midden. De bus staat elke
donderdag tussen 11:00 en 17:00 uur op het
Rederijkersplein.

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

te voren is niet nodig. Iedereen die 12 jaar (met
toestemming van ouders) of ouder is, kan hier
elke donderdag zonder afspraak tussen 11:00
en 17:00 uur het Pfzer-vaccin ontvangen. De
GGD hoopt met deze service nog meer mensen
te vaccineren en te beschermen tegen corona.
Ook mensen met prikangst of twijfels zijn
welkom in de prikbus. Er is altijd een corona
arts aanwezig die graag informatie geeft en alle
vragen beantwoordt. Vergeet niet een ID-bewijs
en mondkapje mee te nemen. Ter plekke wordt
meteen een 2e afspraak ingepland.

GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |
RIVM | coronavaccinatie.nl |

Korte samenvatting van het plan
Het plan biedt het juridisch en planologisch kader
voor de bouw van een nieuwe woning op Duinweg
12A middels het verbouwen van een deel van een
bestaande schuur en daarnaast voor het omzetten
van de bestaande bedrijfswoning op nummer 12
naar een burgerwoning. Hiertoe wordt de agrarische
bestemming van het plangebied omgezet naar een
woon- en een tuinbestemming. Behoudens een deel
van de te verbouwen schuur zullen alle bedrijfsmatige
opstallen op het perceel, waaronder kassen, worden
gesloopt. Het plan biedt de mogelijkheid voor
en kwaliteitsslag in voorbereiding op de nieuwe
woonwijk ‘De Nes’. Met de initiatiefnemer is een
anterieure overeenkomst afgesloten.
LEES VERDER >>
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Bestemmingsplan ‘Julianastraat 50A
Noordwijk’ ongewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 28 september 2021 het
bestemmingsplan ‘Julianastraat 50A Noordwijk’
met plancode NL.IMRO.0575.BPNAZJulianastr50AVA01 ongewijzigd vastgesteld en besloten geen
exploitatieplan vast te stellen. De zakelijke
samenvatting van de anterieure overeenkomst is
uitsluitend in te zien op het gemeentehuis.
Genoemde stukken staan vanaf woensdag 13
oktober 2021 t/m woensdag 24 november 2021
ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl Inzage op het
gemeentehuis is ook mogelijk, maar alleen op
afspraak. U wordt echter dringend verzocht het
plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak te
maken als dit niet anders kan. Belanghebbenden
kunnen vanaf donderdag 14 oktober 2021 t/m
woensdag 24 november 2021 beroep instellen
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl. In de
regel treedt na afloop van deze beroepstermijn het
bestemmingsplan in werking.
Korte samenvatting van het plan
Het bestemmingsplan biedt het juridisch en
planologisch kader voor de bouw van een
woning met garage aan de Julianastraat 50A in
Noordwijk aan Zee, waarbij de huidige voormalige
bedrijfsmatige opslag wordt gesloopt. De diverse
bedrijfspanden hebben hun functie verloren en
verkeren in verouderde staat. De bestemming
van het perceel zal van een bedrijfs- naar een
woonbestemming worden veranderd. Met de
initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst
afgesloten.

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Zilk, Het Zilt’
en ontwerpbesluit hogere grenswaarden
geluid ter inzage
Van 16 oktober t/m 23 november 2021 ligt het
ontwerpbestemmingsplan ‘De Zilk, Het Zilt’ met
plancode NL.IMRO.0575.BPDZHetZilt-ON01 ter
inzage op ruimtelijkeplannen.nl
Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een
juridisch-planologisch kader voor de herontwikkeling
van de voormalige Zoutopslag in de Zilk behoeve van
de bouw van 18 appartementen, 16 grondgebonden
woningen, detailhandel, supermarkt en een GOED
(Gezondheidscentrum-onder-een-dak).
AVHet ontwerpbesluit hogere waarden betreft het
(weg)verkeerslawaai van de N206. Op basis van
de Wet geluidhinder (Wgh) is ten behoeve van de
nieuwe woningen akoestisch onderzoek uitgevoerd.
De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48
dB uit de Wgh vanwege het wegverkeer wordt
overschreden ter plaatse van 8 van de 16 woningen
en de appartementen. De Omgevingsdienst WestHolland heeft vanwege wegverkeerslawaai voor de
8 woningen hogere waarden geluid vastgesteld van
maximaal 53 dB en voor de appartementen hogere
waarden geluid vastgesteld van maximaal 58 dB.
Inzage van het ontwerpbestemmingsplan en
het ontwerpbesluit hogere waarden is op het
gemeentehuis is ook mogelijk, maar alleen op
afspraak. U wordt echter dringend verzocht het plan
digitaal te bekijken en alleen een afspraak te maken
als dit niet anders kan.
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
tegen het ontwerpbestemmingsplan en het
ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Zie voor
meer informatie de officiële bekendmaking.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg 110a
- Noordwijkerhout’ en ontwerpbesluit
Hogere grenswaarde ter inzage

Vlugt en Zn. BV. Dit is een bloembollenbedrijf. De
maatwerkvoorschriften hebben betrekking op de
locatie Delfweg 103 in Noordwijkerhout.

De volgende stukken liggen vanaf 13 oktober 2021
t/m 23 november 2021 ter inzage:
• ontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg 110a Noordwijkerhout’ met plancode
NL.IMRO.0575.BPBGHerenweg110A-ON01
• ontwerpbesluit hogere grenswaarde ‘Herenweg
110A te Noordwijkerhout’

Het verzoek om maatwerkvoorschriften heeft
betrekking op het realiseren van een wasplaats
waarbij een deel van het afvalwater (afkomstig van
het reinigen van landbouwvoertuigen en werktuigen
waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn
toegepast) via voorzieningen worden geloosd op de
bodem via een infiltratievoorziening (wadi).

Korte samenvatting van het plan
Het bestemmingsplan biedt het juridisch en
planologisch kader voor de oprichting van
een zgn. ‘Greenportwoning’ op gronden van
een voormalige timmerwerkplaats. Daartoe is
een overeenkomst gesloten met de Greenport
Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). De
timmerwerkplaats is reeds verplaatst en de
woning past binnen het bebouwingslint. Middels
dit postzegelbestemmingsplan wordt de
bedrijfsbestemming in een woonbestemming
omgezet. Het voorontwerp heeft zes weken
ter inzage gelegen en er is één inspraakreactie
ontvangen. Deze heeft aanleiding gegeven het plan
te wijzigen.

Op grond van het bepaalde in artikel 2.2,
derde lid van het Activiteitenbesluit kunnen
maatwerkvoorschriften worden gesteld.

Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
indienen. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

Verzonden besluiten
Noordwijk
169556 - 1 oktober 2021
RVV-ontheffing parkeren Palaceplein
154959 - 8 oktober 2021
Wijziging evenementenvergunning de Sportvisser
170422 - 8 oktober 2021
Objectvergunning 1 november 2021 Duinweg
161484 - 8 oktober 2021
Evenementenvergunning 24 oktober 2021 MTB
Beachrace
163489 - 8 oktober 2021
Evenementenvergunning 2 november Allerzielen in
’t licht
170094 - 8 oktober 2021
Ontheffing strandgebruik Ziesel
168795 - 8 oktober 2021
objectvergunning 24-11 t/m 24-1 fietsenstalling
Winter Wonderland
Noordwijkerhout
170489 - 8 oktober 2021
Ontheffing parkeerschijfzone RVV Pilarenlaan

Overzicht collectes
• In week 41 is een collecte gepland van de
Nederlandse Brandwonden Stichting
• In week 42 zijn geen collectes gepland, dit geldt
zowel voor de landelijke als de plaatselijke collectes

Bezwaar
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u
een bezwaarschrift indienen. Dat doet u schriftelijk
binnen zes weken na bekendmaking (verzending)
van het besluit. U stuurt uw bezwaarschrift naar:
het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Noordwijk, per adres Omgevingsdienst
West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt
u bezwaar ook digitaal indienen per e-mail naar
bezwaarschrift@odwh.nl
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door
toezending aan de aanvrager. Met ingang van de
dag na de bekendmaking treedt de beschikking in
werking.
Persoonlijke e-mailadressen van medewerkers staan
niet open voor het ontvangen en in behandeling
nemen van bezwaarschriften.
Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan,
in spoedeisende gevallen, ook een verzoek
om voorlopige voorziening worden gedaan.
Hiermee voorkomt u dat dit besluit in werking
treedt in afwachting van de behandeling van het
bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige
voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt
u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD of E-herkenning). Kijk op deze
website voor de precieze voorwaarden.
Daarnaast verzoeken wij u een kopie van het afschrift
van het verzoek om voorlopige voorziening te sturen
aan: het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Noordwijk, per adres Omgevingsdienst
West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.
Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met de Omgevingsdienst West-Holland via
+31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. Vermeld
hierbij het zaaknummer: 2021-016797.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

Omgevingsdienst West-Holland
Besluit maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit - Delfweg 103,
Noordwijkerhout
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens
burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordwijk maatwerkvoorschriften op grond van
het Activiteitenbesluit gesteld aan C. van der

Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-018547 - 30 september 2021
Nieuwe Zeeweg 27 | het realiseren van een
kinderdagverblijf
2021-018557 - 1 oktober 2021
Wilhelminastraat 29 | het kappen van een boom
2021-018566 - 1 oktober 2021
Uitvaltij 29 | het optrekken van de achtergevel
aanbouw
LEES VERDER >>
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2021-018575 - 3 oktober 2021
Rembert Dodoensstraat 35 | het uitbreiden van de
woonkamer
2021-018586 - 4 oktober 2021
Offemweg 12 | het vervangen van 6 raamkozijnen
2021-018593 - 4 oktober 2021
Herenweg 47 | het verbouwen en uitbreiden van de
woning
2021-018596 - 5 oktober 2021
Spinozaweg 12 | het verbouwen van de woning en
het opnieuw bestraten van de in -en uitrit
2021-018598 - 5 oktober 2021
Vincentlaan 5 | het kappen van 5 bomen
2021-018654 - 5 oktober 2021
Nieuwe Zeeweg 27 | het tijdelijk plaatsen van een
bouwcontainer op voorerf
2021-018700 - 7 oktober 2021
Fluitekruid 30 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

2021-014433
Vuurtorenplein 18 | het wijzigen van kleur en
balkonhekken
2021-016059
Wantveld 33 | het plaatsen van een kap op een
bijgebouw

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.

Noordwijk
2021-014633 - 5 oktober 2021
Voorstraat 42 | het aanbrengen van buitenzonwering
2021-013886 - 5 oktober 2021
Atjehweg 17B | het vergroten van een carport

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2021-014542
Herenweg 74 | het bouwen van een woning (kavel B)
2021-014544
Van de Mortelstraat 84 | het gedeeltelijk verwijderen
van een draagmuur

Noordwijkerhout
2021-016759
Merelstraat 3 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2021-015912
Dorpsstraat 82 | het vergroten van de woning (nr. 82)
en het realiseren van balkons (nr. 82 en 84)

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Noordwijkerhout
2021-015912 - 6 oktober 2021
Dorpsstraat 82 en 84 | het vergroten van de woning
(nr. 82) en het realiseren van balkons (nr. 82 en nr. 84)
*voor deze besluiten geldt een uitgestelde
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

Verzonden besluiten - Beroep
Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje

‘verzonden besluiten - beroep’ liggen met de
daarbij behorende stukken met ingang van de
dag na deze publicatie gedurende zes weken ter
inzage in het Gemeentehuis aan de Voorstraat 42
te Noordwijk. Voor eventueel inzien, verzoeken
wij u eerst contact op te nemen met de gemeente
Noordwijk /Omgevingsdienst West-Holland, gelet
op de coronamaatregelen. Tevens is het besluit
waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12, lid
1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen op
ruimtelijkeplannen.nl
Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij
geen zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten
voorbereid met de uitgebreide procedure, start de
beroepstermijn de dag ná de terinzagelegging van
het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor
zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag na deze
publicatie. Een beroepschrift dient te worden gericht
aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende
vergunning, kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer
+31 (0)71 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00
en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via
infobouwen@odwh.nl

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag
14 oktober 2021.

Digitale versie
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

noordwijk.nl/gemeenteberichten
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.
Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u ook
geen bezwaar indienen.
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 (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.

