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Rijbewijs online verlengen
Door het digitaal verlengen van het rijbewijs maken we
het weer een stukje makkelijker voor onze inwoners.
Dit is veilig en snel. Je kunt jouw aanvraag online
in gang zetten. En hoeft maar één keer naar het
gemeentehuis. Alleen als je jouw rijbewijs komt halen!
Binnenkort jouw rijbewijs verlengen? Of een categorieuitbreiding aanvragen? Het is per 1 oktober 2021
makkelijker te regelen.
Wat heb je nodig?
• Een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart
met een chip.
Alle paspoorten en identiteitskaarten hebben een
chip. Alleen rijbewijzen uitgegeven na 14 november
2014 hebben een chip.
• Een mobiele telefoon.
Dit moet een Android smartphone versie 6.0
of hoger zijn of een iPhone 7 of hoger met iOS
versie 13 of hoger. Deze telefoons hebben een
NFC chiplezer. De chiplezer is nodig om een
identiteitscheck te kunnen uitvoeren bij het online
verlengen van jouw rijbewijs.

Houd jij je huid geZONd?
De zon is heerlijk, maar teveel zon niet. Je kunt verbranden en vergroot hiermee de
kans op huidkanker. Zonnebrand smeren gaat dit tegen. Door te smeren voorkom je
zonneschade en houd je je huid gezond.
Zonnebrandcreme bij de hand
Smeren met zonnebrandcrème moet net zo’n
gewoonte worden als handen wassen of water
drinken. Maar je denkt er niet altijd aan als je de deur
uitgaat. Daarom kocht de gemeente vijftig dispensers
gevuld met zonnebrandcrème. Deze moeten komen
te hangen op plekken waar veel mensen in de
buitenlucht zijn. Denk aan scholen, sportclubs of
strandpaviljoens. Fijn als er zonnebrandcrème bij de
hand is. De eerste zonnebrandcrème-dispenser is in
gebruik genomen door voorzitter Harry Admiraal van
de Reddingsbrigade Noordwijk.

Actie zonnebrandcrème
De actie zonnebrandcrème is een primeur voor
Noordwijk. Noordwijk is tot nog toe de enige gemeente
in Nederland die de eerste 50 zonnebrandcrèmedispensers aan inwoners uitdeelt. Daarom de oproep:
Doe mee! Steun de actie en vraag een dispenser aan
voor je school, sportvereniging of strandpaviljoen. Mail
naar gemeente@noordwijk.nl onder vermelding van
‘actie zonnebrandcrème’. Bestel de dispenser nu zodat
je voorbereid bent op volgend voorjaar en zomer.

Alleen dan kan het rijbewijs online verlengd worden.
Niet alles compleet? Dan ben je natuurlijk van harte
welkom in ons gemeentehuis om daar jouw rijbewijs
aan te vragen.
Hoe werkt het online verlengen?
Heb je alles wat nodig is? Dan is de verlenging in drie
stappen te regelen.
• Stap 1: Digitale pasfoto maken
De pasfoto moet voldoen aan bepaalde
eisen en gemaakt zijn bij een door
de RDW erkende fotograaf. Kijk op
https://www.rdw.nl/particulier/locatiewijzer voor
een fotograaf in onze gemeente. Neem ook het
huidige rijbewijs mee naar de fotograaf. Bij de
fotograaf zet je een handtekening. Deze wordt
later gebruikt op het nieuwe rijbewijs. De fotograaf
verstuurt de pasfoto en handtekening beveiligd
en digitaal naar de RDW. Binnen een paar minuten
krijg je een e-mail van de RDW. Hierin staat of het
rijbewijs online te verlengen is.
• Stap 2: Online aanvraag regelen
Ga naar rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs en log
in met de DigiD-app. Ook reken je meteen af met
iDEAL. Na 2 werkdagen kun je het rijbewijs ophalen
bij de gemeente. Hier ontvang je een e-mail van de
RDW over.
• Stap 3: Rijbewijs ophalen
Maak online een afspraak voor het ophalen van
het rijbewijs via noordwijk.nl/afspraak. Neem jouw
huidige rijbewijs mee om in te leveren.

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

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

Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad 5 en 6 oktober 2021
Aanvang: 20:00* uur
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie dinsdag 5 oktober 2021 20:00 uur

1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3a. Besluitenlijst van de commissie BME van 14 september 2021
3b. Motie- en toezeggingenlijsten
4. Inventarisatie insprekers
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Bespreeknotitie Verlengd bestuur inzake Holland Rijnland (meningsvormend)
7. Wensen en bedenkingen verstrekken converteerbare obligatielening aan Alliander BV (meningsvormend)
8. Wensen en bedenkingen aanpassing kapitaalstructuur en samenwerkingsovereenkomst Meerlanden
(meningsvormend)
9. Rondvraag
10. Sluiting

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

Opening
Vaststelling van de agenda
Besluitenlijst van de commissie Welzijn van 15 september 2021
Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Maatschappelijk programma (meningsvormend)
Raadsvoorstel Governance jeugdhulp Holland Rijnland (meningsvormend)
Raadsvoorstel Doordecentralisatie maatschappelijke zorg per 2023 (meningsvormend)
Rondvraag
Sluiting

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de
verspreiding van het Coronavirus is het alleen
mogelijk de vergadering digitaal te volgen. De
vergadering wordt live uitgezonden via de website
van de gemeente www.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.

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

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 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.

Eneco nabij afritten 19 t/m 21
152398 - 20 september 2021
Wijziging leidinggevenden Hotels van Oranje
Koningin Wilhelmina Boulevard
169196 - 24 september 2021
Objectvergunning 27 sept - 27 okt Bonnikeplein
163469 - 24 september 2021
Ontheffing strandgebruik 7 november 2021 MTB
beachrace Hoek van Holland - Den Helder
168904 - 24 september 2021
Collectevergunning 6 november 2021 Fluks
Amaryllisbollen
Noordwijkerhout
167350 - 20 september 2021
Loterijvergunning oktober-november VVSB

Verzonden besluiten

Overzicht collectes

Noordwijk
153427-2 - 20 september 2021
Ontheffing strandgebruik 15 sept t/m 30 okt 2021

• In week 39 is een collecte gepland van HandicapNL
• In week 40 is een collecte gepland van de
Dierenbescherming

Oproep voor een historisch
magazine
De gemeente Noordwijk doet een
oproep om verhalen, foto’s en ideeën in
te sturen voor een historisch magazine
over de gemeente in coronatijd.
Stuur uw idee of verhaal voor
1 oktober 2021 naar
historischmagazine@noordwijk.nl

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-017852 - 15 september 2021
Vincentlaan 6 (kavel 46) | het kappen van 2 zieke
bomen
2021-017887 - 17 september 2021
Rembrandtweg te Noordwijk, het aanleggen van een
uitrit
2021-017874 - 17 september 2021
Offem Zuid West (A 1406) | het bouwen van 29
grondgebonden woningen
2021-017926 - 20 september 2021
Pauluslaan 118 | het kappen van 2 bomen
2021-018018 - 21 september 2021
Northgodreef 39 | het bouwen van een dakkapel aan
de voorzijde
2021-018092 - 22 september 2021
Pauluslaan 57 (kavel 42) | het kappen van 15 bomen
Noordwijkerhout
2021-017828 - 15 september 2021
Andellaan 34 | het bouwen van een dakkapel aan de
voorzijde
2021-017846 - 15 september 2021
Hoogstraat 42A | het plaatsen van een dakkapel aan
de zijgevel
2021-017953 - 20 september 2021
Duinschooten 12-118 | het realiseren van een veranda
2021-017960 - 20 september 2021
Pauluslaan (kavel 217) | het wijzigen van bestaande
vergunning en het aanleggen van een in -en uitrit
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
LEES VERDER >>
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gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden
gezonden aan het college van burgemeester
en wethouders van Noordwijk, per adres:
Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300
AD Leiden onder vermelding van het trefwoord
“bezwaarschrift” en het registratienummer van het
besluit. U kunt een bezwaar ook per e-mail indienen
via bezwaarschrift@odwh.nl
Een bezwaarschrift schort de werking van een
besluit niet op. Het is in sommige gevallen
mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan,
de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en
rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank.

Over vaccineren
Prikbus nog t/m donderdag 14 oktober 2021 op
Rederijkersplein in Noordwijk
Het is sowieso nog t/m donderdag 14 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.
Mogelijk wordt de periode daarna nog verlengd.
Geen afspraak nodig
Tot nu toe is er veel animo voor de prikbus op
het Rederijkersplein. Een afspraak maken van
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 Pfizer-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.
Prikbussen in de regio
Lukt het niet om op donderdag naar de prikbus in
Noordwijk te komen? Je kunt ook zonder afspraak
op een andere dag terecht bij een prikbus in de
regio:
• Hillegom: Henri Dunantplein. Elke woensdag van
11:00-17:00 uur
• Katwijk: Andreasplein 2. Elke dinsdag van 10:0018:00 uur
• Lisse: Meer en Houtplein. Elke zaterdag van
11:00-17:00 uur
• Oegstgeest: parkeerterrein Lijtweg. Elke
zaterdag van 11:00-17:00 uur
• Voorhout: Raadhuisplein 1. Elke vrijdag van
14:00-17:00 uur

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

in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen
worden geweigerd.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2021-013886
Atjehweg 17C | het vergroten van de carport
Noordwijkerhout
2021-015973
Leeweg 19 | het bouwen van een woning
2021-015937
Meeuwenlaan 25 | het plaatsen van de dakkapellen
op het voordakvlak
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 32 00, op werkdagen
tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen
via infobouwen@odwh.nl

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2021-011134 - 17 september 2021

Tulpstraat 29 | het plaatsen van een dakkapel op het
voor- en achterdakvlak
2021-015287 - 20 september 2021
Prins Hendrikweg 10 | het isoleren van de buitengevel
2021-010432 - 22 september 2021
Vogelaardreef (perceel O 571) | het bouwen van een
vrijstaande woning met bijgebouw (berging/garage)
2021-014927 - 23 september 2021
Prins Bernhardstraat 19 | het renoveren van een
rijwoning en het uitbreiden aan de achterzijde
Noordwijkerhout
2021-015753 - 17 september 2021*
Van Limburg Stirumstraat 15 | het kappen van een
boom met herplantplicht
2021-010191 - 17 september 2021
Langevelderweg 43 | het vervangen van de
rolgaragedeur door een kozijn met deur en raam
2021-014879 - 23 september 2021*
Bernadettelaan 3 | het kappen van de 3 afstervende
esdoorns
Noordwijkerhout/De Zilk
2021-012694 - 17 september 2021
Op meerdere locaties in Noordwijkerhout en De
Zilk, het plaatsen van informatiepanelen i.h.k.v. de
fietsroute Verdwenen Erfgoed
*voor deze besluiten geldt een uitgestelde
inwerkingtreding tot na afloop van de bezwaarperiode
Bezwaar en/of beroep
Indien u van mening bent dat u door een besluit
wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om
bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken
de tijd, gerekend vanaf de verzenddatum van de
beslissing (tenzij anders vermeld). Een schriftelijk

Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf
de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders
vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend
belang heeft kun u een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van
een verzoek om voorlopige voorziening en/of
het instellen van beroep bent u aan de rechtbank
griffierechten verschuldigd.
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

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 (op afspraak) ter
inzage in het Gemeentehuis aan de Voorstraat 42
te Noordwijk. Voor eventueel inzien, verzoeken
wij u eerst contact op te nemen met 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 7
oktober 2021.
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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.

