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Geef richting aan de
gemeente Noordwijk
Meld je aan voor het
digipanel Noordwijk!
Jan
Sandra
Desi

Vergunningsaanvragen,
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 www.overheid.nl.

Omgevingsdienst West-Holland

Pieter

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen

Meld je aan voor het digipanel Noordwijk
Deel je kennis
De gemeente heeft al heel wat kennis in huis, maar heeft
ook jouw kennis nodig. Jij weet wat er speelt in je wijk.
Deelname aan het digipanel biedt je de kans om jouw
kennis te delen met de gemeente. Je kunt meedenken
en je mening geven over actuele onderwerpen die in
onze gemeente spelen. Hierdoor help je mee richting te
geven aan de gemeente Noordwijk.
Voor wie?
Het digipanel is voor betrokken inwoners van Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk, van 12 jaar en ouder.
Informatie en aanmelden
Ga naar www.noordwijk.nl/digipanel

Gratis compost en stenen voor plantjes
Zaterdag 30 maart 2019 is
het landelijke compostdag.
Inwoners van de gemeente
Noordwijk kunnen op deze dag
gratis compost ophalen. Als
bedankje voor het scheiden
van hun afval.
Operatie Steenbreek
De gemeente combineert de compostdag met Operatie
Steenbreek. In ruil voor maximaal 5 stenen ontvang je
een bijvriendelijk bloembollenpakket of een plantje.
Locaties
Je kunt de gratis compost ophalen op de volgende
locaties. Hier kun je ook de stenen omwisselen.
• Milieustraat, Walserij 11 in Noordwijkerhout
(9:00-13:00 uur)
• De Duinpan, Sportlaan 34 in De Zilk (9:00-13:00 uur)
• Milieustraat, Taanderstraat 1 in Katwijk
(9:00-14:00 uur)
Legitimatiebewijs en op=op
Neem je legitimatiebewijs en/of milieupas (locatie
Katwijk) mee. Wees er op tijd bij want op=op!

Werk in uitvoering

Noordwijk
Verlengde Beeklaan
Vanaf 4 maart 2019 tot en met 10 mei 2019 afgesloten
vanaf rotonde Herenweg tot de op- en afrit N206.
Omleiding wordt met borden aangegeven.
Noordwijkerhout
Reigerlaan, Zwaluwlaan, Koekoeklaan, Kievitshorn en
Sperwerkroft
Uitvoeren van groot onderhoud aan wegen en
voetpaden
Van Iersellaan, van der Weijdenlaan
Werkzaamheden aan kabels en leidingen.
De Zilk
Herinrichting Zilkerduinweg
Tot en met voorjaar 2019 vernieuwing van de
rijweg en voetpad. Tijdelijk afgesloten en instelling
éenrichtingsverkeer voor gedeelte vanaf Regenvlietweg
tot aan N206 en omgekeerd.

Ondergrondse
afvalcontainers
in mijn straat?
Zó weet je ervan!

Noordwijk
2019052624 – 15 maart 2019
Dobbelmannduin 38: het uitbreiden van de woning
2019055122 – 20 maart 2019
Hoekstand 15: het vervangen van een dakkapel
2019053840 – 19 maart 2019
Koningin Wilhelmina Boulevard 101: het bouwen van
een nieuw paviljoen
2019053537 – 19 maart 2019
Prins Hendrikweg 19: het verbouwen van een villa 2
2019052996 – 18 maart 2019
Voorstraat 42: het aanbrengen van een logo op de
voorgevel van het gemeentehuis
2019053908 - 19 maart 2019
Zandvoortsestraat 38: het plaatsen van een dakkapel
2019052527 – 15 maart 2019
van Speijkstraat 20: het vergroten van de garage en het
wijzigen van het gebruik
2018170662 – 7 februari 2019
Koningin Wilhelmina Boulevard 13 te Noordwijk, het
vervangen van een serre, 07-02-2019
Noordwijkerhout
2019052448 – 15 maart 2019
Delfweg (kad. A 3349): het bouwen van een schuur en
een kas
2019030250 – 15 februari 2019
Herenweg 4: het bouwen van fietsoverkappingen
2019054922 – 21 maart 2019
Langelaan 2: het maken van een midgetgolfbaan
2019052574 – 16 maart 2019
Liduinalaan 4: het kappen van drie bomen
2019054247 – 19 maart 2019
Schoolstraat 27: het vervangen van een dakkapel
achter en het plaatsen van een dakkapel voor
2019052617 – 15 maart 2019
Smederij 3: het uitbreiden van een bedrijfsgebouw
2019052842 – 18 maart 2019
Zeestraat 207: het verwijderen van twee dakkapellen
2019052245 – 18 maart 2019
Zeestraat 207: het verbouwen van de woning

www.overuwbuurt.overheid.nl

Abonneer je op de e-mailservice of download de app
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Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2018201797 – (verlengd tot 1 mei 2019)
Hoogwakersbosstraat 7: het uitbreiden van een woning
2018206687 – (verlengd tot 1 mei 2019)
Spinozaweg 1: het bouwen van een woning
Noordwijkerhout
2019012499 – (verlengd tot 1 mei 2019)
Liduinalaan 10 (kavel 9, Sancta Maria): het kappen van
dertien bomen
2019018447 – (verlengd tot 2 mei 2019)
Liduinalaan 15 (tuinkavel 106, Sancta Maria): het
bouwen van een woning
2019007270 – (verlengd tot 26 april)
Liduinalaan 8 (kavel 10, Sancta Maria): het kappen van
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
2019045131 – 19 maart 2019
Achterweg (volkstuinen): het bouwen van een schuur en
een hobbykas

2019015065 – 20 maart 2019
diverse locaties te Noordwijk: het plaatsen van afval- en
opslagcontainers
2018081825 – 7 maart 2019
Vincentlaan (kavel 33 Sancta): het bouwen van een
woonhuis
2019019970 – 19 maart 2019
Rudolf Tappenbeckweg (Residence Alexander):
ontheffing bouwbesluit 2012 voor het vlinderen van
betonvloeren
Noordwijkerhout
2018200791 – 19 maart 2019
Boekhorsterweg 1: het aanbrengen van een geluidsscherm
2018200779 – 19 maart 2019
nabij Herenweg: het aanbrengen van een geluidsscherm

Alleen beroep
Noordwijk
2018167108 – 19 maart 2019
Erasmusweg 20: het brandveilig gebruik van het gebouw
2018197720 – 19 maart 2019
Wantij 25: plaatsen dakkapel (heroverwegingsbesluit)

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

Aanvraag Wet milieubeheer | Sportlaan 33,
De Zilk

Noordwijk bekend dat zij op 13 maart 2019 een
aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschriften
op grond van het Activiteitenbesluit heeft ontvangen
voor de locatie Sportlaan 33 in De Zilk.
De aanvraag betreft een verzoek tot het stellen van
maatwerkvoorschriften voor het niet hoeven hebben
van een volgens NEN-EN 1825 -1 en -2 in werking
zijnde vetafscheider
Op grond van het bepaalde in artikel 3.131 lid 5 van
het Activiteitenbesluit kunnen maatwerkvoorschriften
worden gesteld.

Ontwerpbeschikking Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht | Koningin
Wilhelmina Boulevard 7, Noordwijk
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens
burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordwijk op 28 februari 2019 een verzoek ontvangen
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 in Noordwijk.
Het betreft een verzoek om de nadere eisen die nu in
werking zijn als maatwerkvoorschriften voor geur in zijn
geheel in te trekken.
Voor het verlenen van de vergunning wordt de in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
omschreven procedure gevolgd. De aanvraag hebben
wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de
ontwerpbeschikking opgesteld. De ontwerpbeschikking
houdt in dat het besluit tot gedeeltelijke intrekking van
de nadere eisen is genomen.
Het definitieve besluit moet binnen zes maanden na
ontvangst van de aanvraag genomen worden.

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens
burgemeester en wethouders van de gemeente

Digitale versie

Toelichting
Aankondigingen zijn geen officiële publicaties
In deze gemeenteberichten staan geen officiële
publicaties. De officiële publicaties zijn te vinden
op www.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 www.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
www.omgevingsloket.nl. Deze aanvragen worden
behandeld door Omgevingsdienst West-Holland
(071) 40 83 100.

noordwijk.nl/gemeenteberichten

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.

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

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.

Contact met de gemeente
Bel (071) 36 60 000
(werkdagen 08:30 - 17:00 uur)
of e-mail: 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 www.overheid.nl. Houd wel altijd goed de
termijnen in de gaten. Meer info:
www.noordwijk.nl/bezwaarenberoep.

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.

Nieuws van de Raad

Agenda openbare rondetafelgesprekken
gemeenteraad dinsdag 2 april 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Café Van der Geest, Zeestraat 7a, 2211 GD
Noordwijkerhout

Agenda rondetafelgesprek Het Gesprek 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht*
4. Beeldkwaliteitsplan De Nes 1-wonen in steil
5. Draagvlakmeting Ondernemersfonds
6. Sluiting

Agenda rondetafelgesprek Presentatie 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Presentatie Gebruik woningen
4. Presentatie bestemmingsplan Groot Hoogwaak
5. Sluiting
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Meer informatie

De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan
verschillen per keer. De rondetafelgesprekken ‘Het
Gesprek’ en de ‘Presentatie’ vinden deze maand
tegelijkertijd plaats in verschillende zalen in café Van
der Gees. De actuele agenda en de stukken zijn te
raadplegen op www.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 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).
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 raadsagenda van 16 april staan: Vervanging brug over de Schie,
Ontwerpbestemmingsplan Zeestraat 50, 1e herziening bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria, Afvaardiging VAB, Ontwerpbestemmingsplan Zeestraat 85,
Beeldkwaliteitsplan De Nes 1, Draagvlakmeting Ondernemersfonds en de gedragscode college.

Agenda openbare vergadering
gemeenteraad donderdag 28 maart 2019

LET OP: Deze vergadering is een voortzetting van de
raadsvergadering van dinsdag 19 maart en start bij
agendapunt 5d.

5d. Raadsvoorstel Eerste herziening
bestemmingsplan Zee, Strand en Duin (ter
vaststelling)
5e. Raadsvoorstel Kornoeljelaan (ter vaststelling)
5f. Raadsvoorstel bijgebouw Westeinde 82 (ter
vaststelling)
5g. Raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid
6. Actuele moties
7. Rondvraag (vervalt, wordt schriftelijk beantwoord)
8. Sluiting

Agenda Debatraad 20:00-22:00 uur*
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
5. Bespreekstukken

Agenda Besluitenraad 22:15-23:00 uur*
1. Heropening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering

Vervolg raadsvergadering van 19 maart 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk

Meer informatie

De raadsvergaderingen vinden plaats in De
Duinpan in De Zilk en beginnen om 20:00 uur.
De agenda’s worden definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda en de stukken
zijn te raadplegen op www.noordwijk.nl/Bestuur/
Gemeenteraad. U kunt vanaf 1 januari uitsluitend
inspreken in de Rondetafelgesprekken. Op de
website vindt u meer informatie.

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 gemeentehuis in Noordwijkerhout en De
Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag
voor woensdag 27 maart 12:00 uur via griffie@
noordwijk.nl.

(inclusief motie- en toezeggingenlijst).
Vaststelling lijst van ingekomen stukken
Vaststelling hamerstukken
is vervallen (bespreekpunt op debatraad)
Raadsvoorstel delegatie exploitatieplan
Raadsvoorstel delegatie coördinatiebesluit
Raadsvoorstel voorontwerp bestemmingsplan
Het Laantje 37
6a. Motie n.a.v. brief B&W: wat wil het college
bereiken na 100 dagen?
7. Actuele moties
8. Sluiting
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.

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

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

