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Noordwijk zoekt een nieuwe
kinderburgemeester

Check de infographic!

De gemeente is op zoek naar een nieuwe
kinderburgemeester! Onze huidige kinderburgemeester
Tess van Eijk neemt voor de zomer afscheid. Wil jij
haar opvolgen en zit je in groep 7 of 8 (10-12 jaar)?
Lees dan verder!
Wat doet een kinderburgemeester?
De kinderburgemeester zet zich in voor onderwerpen
die belangrijk zijn voor kinderen. Denk bijvoorbeeld aan
verkeersveiligheid of sporten. Als kinderburgemeester
krijg jij de kans om een onderwerp wat jij echt belangrijk
vindt aandacht te geven. De kinderburgemeester gaat
ook samen met de burgemeester naar bijzondere
evenementen. De nieuwe kinderburgemeester wordt
benoemd voor het schooljaar 2022-2023.
Wie kan er kinderburgemeester worden?
Je kunt kinderburgemeester worden als je tussen
de 10 en 12 jaar oud bent (groep 7 of 8) en in de
gemeente Noordwijk woont of naar school gaat.
Daarnaast moet je het leuk vinden om voor grote
groepen te spreken en op te komen voor de belangen
van kinderen. Je vindt het niet erg als je met een foto
of bericht in de krant komt.

Jaarrekening 2021 in
één oogopslag
Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening 2021 naar de
gemeenteraad gestuurd. Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van
€ 4,2 miljoen.
Jaarrekening 2021 in één oogopslag
De jaarrekening in één oogopslag geeft een
overzichtelijk beeld van de inkomsten en uitgaven van
onze gemeente in 2021.

Meer informatie
Meer informatie over de jaarrekening kunt u lezen
op de website noordwijk.nl/jaarrekening of bekijk de
infographic in deze gemeenteberichten.

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele onderwerpen die in de gemeente Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar noordwijk.nl/digipanel

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Alleen op afspraak
Maak telefonisch een afspraak via
+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

Hoe word je kinderburgemeester?
Je sollicitatie bestaat uit het insturen van een brief
waarin je het volgende over jezelf vertelt:
• Wie je bent en wat je hobby’s zijn
• Waarom je de beste kinderburgemeester bent
• Welk onderwerp of thema je wilt oppakken
Ook vragen wij jouw ouders/verzorgers om het
toestemmingsformulier in te vullen. Dit formulier is te
vinden op noordwijk.nl/kinderburgemeester
Op vrijdagmiddag 3 juni 2022 vindt er een
selectiemiddag plaats waarin jij je presenteert voor
een kleine jury. Meer informatie ontvang je na het
insturen van je sollicitatie.
Schrijf je nu in!
Stuur je brief samen met het toestemmingsformulier
op naar kinderburgemeester@noordwijk.nl
Inschrijven kan tot woensdag 25 mei 2022. Voor
vragen kun je contact opnemen met de gemeente via
kinderburgemeester@noordwijk.nl

ISD Bollenstreek

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek
De ISD Bollenstreek is donderdag 26 mei 2022
(Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei 2022 gesloten.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	bezoek aan Voor ieder 1 van uw
woonplaats. Voor de actuele
openingstijden kunt u terecht op de
website voorieder1.nl
Volg de ISD Bollenstreek ook op:
LEES VERDER >>
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Nieuwe ligplaats vrij in De Schie

Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 31 mei 2022
Locatie Gemeenteraadsvergadering: De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk

Agenda Gemeenteraadsvergadering 20:00 uur - 23:00 uur*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6a.
6b.
6c.
6d.
6e.
6f.
6g.
6h.
6i.
7.
7a.
8.
9.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 10 mei 2022
Vaststelling lijst van ingekomen stukken
Installatie en benoemingen
Vaststelling hamerstukken
Raadsvoorstel Verordening Beheer Woningvoorraad 2022
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Veiligheidsregio Holland Midden
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 en Herziene Begroting 2022 Kust Duin- en Bollenstreek
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Hecht (voorheen RDOG) 2023
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Intergemeentelijke Sociale Dienst Duin- en Bollenstreek
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Omgevingsdienst West-Holland
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 VAB De Meerlanden
Raadsvoorstel Exploitatieplan Bronsgeest
Raadsvoorstel Verordening Werkgeverscommissie Gemeente Noordwijk 2022
Bespreekstukken
Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2023 Holland Rijnland
Actuele moties
Sluiting

In de Dinsdagse Watering (De Schie) is recent een
ligplaats (nummer 21) vrijgekomen. Het betreft een
ligplaats voor een boot met een lengte van maximaal
7,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter.
Indienen aanvraag
Belangstellenden kunnen tot en met dinsdag 1 juni
2022 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
Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) van
de gemeente Noordwijk via telefoonnummer
+31 (0)71 366 00 00.

* De eindtijd van de gemeenteraadsvergadering is indicatief. Wijzigingen in de agenda zijn voorbehouden.

Meer informatie

Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis in Noordwijk en de
bibliotheken in Noordwijk en Noordwijkerhout.

Raadsvergadering bijwonen
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
gemeentekantoor/bibliotheek in Noordwijkerhout
en De Duinpan in De Zilk. Uw aanmelding
ontvangen we graag voor maandag 30 mei 2022
12.00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Raadsvergadering rechtstreeks volgen
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt de
raadsavond rechtstreeks uitgezonden: noordwijk.nl

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
@raadnoordwijk

De agenda wordt definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda en stukken zijn te
raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad

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
Eigenaar gezocht

Verzonden besluiten

De handhavers zijn op zoek naar de eigenaar
van onderstaand vaartuig. Regelmatig treffen de
handhavers vaartuigen aan die al langere tijd onder
water liggen of in verwaarloosde toestand verkeren.
De eigenaren van de vaartuigen kunnen vaak niet
achterhaald worden. De wrakken worden geborgen
omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen
veroorzaken aan de walkanten en (woon)boten. De
handhavers kregen recentelijk een melding over een
vaartuig in het water aan de Leidsevaart in Noordwijk.

Noordwijk
219656 - 16 mei 2022
Ontheffing strandgebruik tent 3 juni 2022 Nomade
Beach House
198138 en 198171 - 16 mei 2022
Evenementvergunning 24 juli en 21 augustus 2022
Levende Beelden Festival op de KWB en Hoofdstraat
221155 - 16 mei 2022
Ontheffing strandgebruik 23 juni 2022 Spev
Nederzandt
229785 - 16 mei 2022
Ontheffing strandgebruik 6 juli 2022 Spev Beach
Noordwijk
229853 - 16 mei 2022
Ontheffing strandgebruik 25 juni 2022 Spev Bries
239026 - 20 mei 2022
Ontheffing strandgebruik 10 september 2022 Spev
Beachclub C
216788 - 20 mei 2022
Ontheffing strandgebruik 10 september 2022
Zeemeeuw Spev
217090 - 16 mei 2022
Melding collecte 4 t/m 10 september 2022 KWF
226816 - 20 mei 2022
Evenementenvergunning Pinkstermarkt
Wijkvereniging Boechorst
228835 - 20 mei 2022
Ontheffing sluitingstijd 22 juni op 23 juni 2022 Beach
Noordwijk

Indien de eigenaar van het vaartuig zich niet voor
7 juni 2022 meldt bij de afdeling Vergunningen,
toezicht en handhaving (VTH) van de gemeente
Noordwijk via telefoonnummer +31 (0)71 366 00 00
of e-mail handhaving@noordwijk.nl zal dit vaartuig
middels bestuursdwang door de gemeente Noordwijk
verwijderd worden.

De handhavers zijn ook op zoek naar de eigenaar
van onderstaande vouwwagen. De wrakken worden
geborgen omdat deze overlast veroorzaken en vaak
parkeerplekken in beslag nemen. De handhavers
kregen recentelijk een melding over een vouwwagen in
de Willem van Beelenstraat in Noordwijk.

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

LEES VERDER >>
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Jaarrekening 2021 in één oogopslag
Gemeente Noordwijk heeft 2021 kunnen afsluiten met een positief resultaat zo blijkt

Hoeveel betaalde ik in 2021 aan:
Afvalstoffenheffing (eenpersoons)
Afvalstoffenheffing (meerpersoons)
Rioolheffing (eigenarenheffing)

uit de Jaarrekening. 2021 was opnieuw een bewogen jaar. Het coronavirus raakte veel van

€ 233,04
€ 362,16
€ 188,84

onze inwoners en ondernemers hard. Wij hebben geholpen en ondersteund waar we konden.
Ondanks alles hebben we met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke
organisaties ons ingezet voor de samenleving. Samen maken we Noordwijk.
Meer informatie: noordwijk.nl/jaarrekening

Inkomsten

Uitgaven

Inkomsten Rijk

62,5
MLN

Algemene uitkering

€

Lokale heffingen/belastingen

62.458.000

38,4

22,4
MLN

Bestuur
Gemeentelijke organisatie
Gemeentelijke gebouwen

€ 2.222.000
€ 16.055.000
€ 4.149.000

MLN

Inkomsten vanuit lokale heffingen en belastingen

€

Overige inkomsten

38.390.000

46,1
MLN

Huren onroerende goederen
Doeluitkeringen
Beschikking over reserves
Overige

€
€
€
€

Totale inkomsten

Bestuur en dienstverlening

2.995.000
11.259.000
14.590.000
17.293.000

€ 146.985.000

Veiligheid

4,9
MLN

Openbare orde en veiligheid
Veiligheid Regio (VRHM)

€
€

Verkeer en parkeren

8,6
MLN

Parkeren
Verkeer en bereikbaarheid
Verhardingen
Overige

€
€
€
€

Economie

Eigen vermogen 1-1-2021

€ 141.140.033

Dekking investeringen
Overige onttrekkingen
Toevoegingen overige reserves
Resultaat 2021

€ -1.513.000
€ -13.077.000
€ 17.350.000
€ 4.248.357

Eigen vermogen 31-12-2021

€ 148.148.390

Economie
3%
Verkeer en
parkeren
6%

Onderwijs
4%

Sport, cultuur
en recreatie
8%

MLN

€
€

Onderwijs

Sociaal domein en volksgezondheid
29%

MLN

Onderwijsbeleid
Onderwijshuisvesting

€
€

Sport, cultuur en recreatie

11

Sport
Kunst en cultuur
Overige

€
€
€

Sociaal domein en volksgezondheid
Jeugd
Wmo
Bijstand
Ondersteuning ondernemers i.v.m. corona
Werkvoorziening en re-integratie
Volksgezondheid
Overige

Milieu
Afval en riolering
Groenvoorzieningen
Overige

42
MLN

18,3
MLN

€
€
€
€

MLN

€
€

MLN

€ 17.343.000

(o.a. ondersteunend personeel, huisvesting, ICT)

GEMNO-205 Jaarrekening in oogopslag 266x390_02.indd 1

Wonen en ruimte
6%

5.982.000
3.344.000

17,3

Niet aan producten toegerekende kosten

Overhead
12%

5.047.000
8.359.000
3.405.000
1.464.000

9,3

Overhead

Duurzaamheid en
leefomgeving
13%

4.213.000
2.352.000
4.415.000

€ 11.041.000
€ 12.581.000
€ 10.242.000
€ 2.226.000
€ 3.063.000
€ 2.676.000
€
146.000

Grondbedrijf
Overige

Bestuur en
dienstverlening
16%

2.278.000
2.564.000

MLN

Wonen en ruimte

Veiligheid
3%

1.546.000
2.075.000

5,3

Duurzaamheid en leefomgeving

Verdeling uitgaven in %

1.091.000
820.000
4.077.000
2.594.000

3,6

Economische zaken
Overige

Verloop eigen vermogen

1.947.000
2.920.000

Totale uitgaven

€ 142.737.000

Positief resultaat

€

4.248.000

De gemeenteraad behandelt de jaarrekening op 21 juni 2022.
De bedragen zijn voor dit overzicht op duizenden afgerond.

19-05-2022 15:01
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>>
Noordwijkerhout
232921 - 16 mei 2022
Objectvergunning 8 juni 2022 Kerkstraat
De Zilk
233217 - 16 mei 2022
Objectvergunning 9 juni 2022 Sasbergen

Overzicht collectes

Gezocht:
een voorzitter en vijf
bestuursleden voor de nieuw
op te richten Cultuurraad in de
gemeente Noordwijk
‘Samen maken we Noordwijk’ is het motto van de gemeente en dat geldt
zeker voor cultuur. Het rijke cultuurleven op professioneel en amateurniveau,
voor zowel kunst als erfgoed, levert veel op: ontmoetingen, levendigheid,
aantrekkingskracht. Het versterkt de gemeenschapszin en draagt bij aan een
aantrekkelijke woon- en leefomgeving. In de Cultuurnota ‘Cultuur in de Kern’
zijn samenwerking, afstemming, vernieuwing en het zichtbaar maken van
cultuur belangrijke elementen.
Zowel vanuit de gemeente als het cultuurveld,
blijkt er behoefte aan structureel contact over
het cultuurbeleid en ontwikkelingen in het
cultuurveld. Door middel van een Cultuurraad
wordt er in deze behoefte voorzien. Afgelopen
maanden is zowel vanuit de gemeente als
het cultuurveld gekeken naar de wensen
en mogelijkheden voor invulling van deze
Cultuurraad.
Als uitgangspunt voor de Cultuurraad is
geformuleerd:
• De Cultuurraad Noordwijk heeft tot doel op
basis van samenwerking en onafhankelijke
advisering een samenhangend beleid met
betrekking tot kunst- en cultuur in de gemeente
Noordwijk te bevorderen;
• Te fungeren als vertegenwoordiger en
overlegplatform van de aangesloten culturele
organisaties;
• Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de
gemeente over cultuurbeleid en ontwikkelingen
in het cultuurveld;
• De Cultuurraad is verbonden en met
het cultuurveld van Noordwijk middels
netwerkbijeenkomsten.

Profiel voor leden van de Cultuurraad:
• een warm hart voor cultuur en de gemeente
Noordwijk;
• brede affiniteit met verschillende
cultuurdisciplines (kunst en erfgoed);
• bestuurlijke ervaring;
• inspirerende en verbindende kwaliteiten;
• heeft binding met in ieder geval één van de
kernen binnen de gemeente Noordwijk;
• kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan
de besluitvorming en heeft hierbij geen
tegenstrijdig belang;
• leden van de Cultuurraad hebben zitting voor
minimaal drie jaar en treden af volgens rooster,
en zijn eventueel één keer termijn herkiesbaar;
• de samenstelling van de Raad kent een
balans in leeftijd, geslacht, achtergrond van
individuele leden;
• de Cultuurraad komt vier keer per jaar bijeen;
• is bereid en in staat om de vergaderingen bij
te wonen, zich daarop voor te bereiden en om
actief een rol te spelen in de verbinding met het
cultuurveld;
• het betreft een onbezoldigde functie,
bestuursleden kunnen wel een
tegemoetkoming vragen voor gemaakte
onkosten.

BMC Cultuur en Erfgoed begeleidt het proces om tot een Cultuurraad te komen, met een draagvlak binnen
het brede cultuurveld in de gemeente. Voor meer informatie: bellen in week 22 (30 mei t/m 5 juni 2022)
met Karin Kievit Van BMC Advies - Cultuur en Erfgoed +31 (0)6 12 75 76 26.
Belangstellenden kunnen hun CV en een korte motivatie uiterlijk 8 juni 2022 mailen naar
iris.van.den.akker@bmc.nl. De sollicitatiegesprekken zijn op 21 en 23 juni 2022 tussen 14.00 en 21.00 uur.
Meer informatie: noordwijk.nl/cultuurindekern

• In week 22 is een collecte gepland van het Prins
Bernhard Cultuurfonds
• In week 23 is een collecte gepland van EpilepsieNL

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2022-007036 - 15 mei 2022
Pickéstraat 83 | het plaatsen van een schutting ten
behoeve van carport
2022-007035 - 14 mei 2022
Albert Verweystraat 17 | het plaatsen van een
dakkapel op het voordak -en achterdakvlak
2022-007102 - 16 mei 2022
Erasmusweg 14 | het realiseren van een aanbouw
aan de achterzijde van de woning
2022-007112 - 16 mei 2022
Willem Alexanderpark 27 | het aanleggen van een
parkeerplaats op eigen terrein
2022-007162 - 17 mei 2022
Symon Meeszstraat 26 | het bouwen van een
dakkapel aan de voorzijde
2022-007153 - 17 mei 2022
Boerhaaveweg 11 | het verwijderen van asbest
2022-007190 - 18 mei 2022
Emmaweg 41 | het isoleren van de gevel van de
woning en de kap vanaf buiten en het vernieuwen
van de dakkapellen
2022-007198 - 18 mei 2022
Offemweg 43 | het verbouwen van de
zolderverdieping tot appartement
2022-007212 - 18 mei 2022
Van Hardenbroekweg 9 | het aanleggen van een
rookkanaal aan de buitenkant van de gevel voor het
installeren van een pelletkachel
Noordwijkerhout
2022-006977 - 12 mei 2022
Bernadettelaan 9 | het bouwen van een woning
2022-007114 - 16 mei 2022
Sancta Maria kavel 814 | het bouwen van een villa
2022-007122 - 16 mei 2022
Havenstraat 10 | het plaatsen van gevelreclame

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2022-003686
Duindamseweg 8 | het renoveren van een restaurant
2022-004988
Rembrandtweg | het aanleggen van een inrit
2022-005267
Keplerlaan 1 | het uitbreiden en wijzigen van de
bestaande bedrijfsbebouwing
LEES VERDER >>
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Energiecoaches aan het woord:
Wim Smit (6)

In deze column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over zijn of haar
ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week:.Wim Smit.
Op een zonnige winterdag kom ik aan bij een
bungalow uit de jaren zestig. De oudere bewoners
staan al in de deuropening klaar. Ik wordt hartelijk
ontvangen en de koffie staat al klaar. Na veel
verhalen over vroeger en genietend van het mooie
uitzicht over de uitgestrekte bollenvelden beginnen
we aan waar ik voor gekomen ben.
Veel oud glas en is vervangen door dubbelglas
en gedeeltelijk nieuwe muur. Het dak is 35 jaar
geleden geheel vernieuwd en geïsoleerd. Met
name bij een bungalow is het dak natuurlijk erg
belangrijk.
Als ik de bewoner vraag naar het gasverbruik en
het elektrisch verbruik heeft hij de cijfers gelijk
paraat. Het jaarlijks verbruik gaat zelf tot jaren
terug zodat het verloop over tijd ook zichtbaar
is. Ik zie dit nog wel eens anders. Vaak weten
bewoners niet precies wat ze verbruiken. Weten
begint natuurlijk met meten. Zo kun je ook het
effect meten van bepaalde maatregelen. Het

Noordwijkerhout
2022-005067
Duinschooten 12 104 | het uitbouwen van een
recreatiewoning
2022-005068
Gooweg 36 | het aanplanten van 100 laanbomen

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2022-000578 - 17 mei 2022
Van de Mortelstraat | het wijzigen van een aantal
gevels van een eerder verleend bouwproject
2022-005663 - 18 mei 2022
Zilvermeeuw 5 | het wijzigen van de entree aan de
voorzijde van de woning

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

gasverbruik ligt op 1800 m3 wat ik nog best
aan de hoge kant vind omdat eigenlijk alleen
de woonkamer wordt verwarmd. Het elektrisch
verbruik ligt op 4000 kWh en dat is echt te hoog
voor een ouder stel. De waarschijnlijke boosdoener
is een elektrische stoomcabine.

glas voor modern HR++,
spouwmuurisolatie
en vloerisolatie. De bewoner is wel bang voor
vochtproblemen bij isolatie van de spouw en vloer.
Als je dat op de goede manier doet hoeft dat geen
probleem te zijn.

De bewoner zit al jaren te denken aan
zonnepanelen op het dak maar hij durft het niet
aan omdat hij bang is voor lekkage. Na samen
even op het dak te hebben gekeken raad ik de
bewoner aan om eventueel nog een laag PIRisolatie aan te brengen op de oude dakbedekking
en daar overheen nieuwe moderne EPDMdakbedekking. Dan hoef je je voorlopig geen
zorgen te maken over lekkage en zit je er warmpjes
bij. Voor de zonnepanelen is genoeg ruimte en ik
adviseer om op de zonnigste helft panelen neer
te leggen. Optimizers zijn niet nodig in dit geval
omdat er geen schaduw op valt.

Ik ga met een goed gevoel weer naar huis en
heb bewondering voor dit oudere echtpaar die
bereid is te investeren in het milieu en comfort.
De investering zal zeker ten goede komen aan
de waarde van het huis en flinke maandelijkse
besparingen geven bij de huidige energieprijzen.
Afspraak maken

Verder adviseer ik het vervangen van oud dubbel

2022-005746 - 18 mei 2022
Groot Hoogwaak 1 | het verlengen van een tijdelijke
omgevingsvergunning voor het verbouwen en het
inrichten van de 1e en 3e verdieping
2022-004658 - 18 mei 2022*
Pauluslaan 35 | het kappen van 4 bomen
(herplantplicht)
2022-005745 - 19 mei 2022
Kostverloren 15 | het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
2022-003127 - 19 mei 2022
Molenstraat 11 | het verhogen van de kapconstructie
en het plaatsen van een dakterras
Noordwijkerhout
2022-005194 - 13 mei 2022
Via Antiqua 25 | het samenvoegen van de bestaande
appartementen tot een gemeenschappelijke ruimte
2022-006194 - 18 mei 2022
Gooweg 40A | het vervangen en verhogen van twee

Afspraak maken
Is uw belangstelling gewekt, dan kunt u geheel
vrijblijvend, belangeloos en kosteloos een afspraak
maken. De energiecoaches hebben hun gebied
onderverdeeld in Noordwijk aan Zee, Noordwijk
Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. U kunt uw
afspraak maken via bespaarafspraak.nl/noordwijk

kozijnen in de zijgevel
2022-006743 - 19 mei 2022
Duinschooten 12 | het verbouwen van het motel en
het bouwen van het restaurant
De Zilk
2022-006728 - 18 mei 2022
Dr. Hadriaan van Neslaan 114 te De Zilk, het plaatsen
van een dakkapel aan de voorzijde
*voor deze besluiten geldt een uitgestelde
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 2 juni
2022.

Digitale versie
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.

noordwijk.nl/gemeenteberichten

Colofon

Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u
ook geen bezwaar indienen.

Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl

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

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.

