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Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk
op 8 september 2022
Op donderdag 8 september 2022 om 9.30 uur
vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk in de
Raadzaal in Noordwijkerhout.
De behandelpunten van deze openbare vergadering
zijn als volgt:
1. Dorpsstraat 7 Noordwijkerhout
2. Voorstraat naast nr. 24 Noordwijk
3. Boerhaaveweg 11 Noordwijk
4. Gooweg 49 Noordwijkerhout
5. Gooweg 33 Noordwijk
6. Beeklaan 13 De Zilk
7. Langevelderweg 27 (binnen Engelse tuin)
Noordwijkerhout
Ter inzage
• Digitaal zijn de agenda en de adviezenlijst te
raadplegen onder het nieuws op noordwijk.nl
• De concept agenda en adviezenlijst liggen ook
(op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis
Noordwijk (Voorstraat 42).

Naar de milieustraat? Neem de
milieupas van Meerlanden mee!
Gaat u afval wegbrengen naar de milieustraat in Katwijk of Noordwijkerhout? Neem
dan uw milieupas van Meerlanden mee. Met de oude milieupas van de gemeente
Noordwijk heeft u na 5 september 2022 geen toegang meer.
Milieupas Meerlanden
Sinds januari 2022 verzorgt Meerlanden de
afvalinzameling in de gemeente Noordwijk. Daarom
heeft u begin dit jaar op uw huisadres een nieuwe
milieupas van Meerlanden ontvangen. Deze pas
geeft toegang tot de milieustraat in Katwijk en
Noordwijkerhout. U gebruikt deze pas eventueel ook
voor de toegang tot ondergrondse containers voor

gft- en restafval in Noordwijk Binnen en Noordwijk aan
Zee.
Nieuwe milieupas aanvragen?
Bent u uw milieupas van Meerlanden kwijt?
Dan kunt u een nieuwe aanvragen. Neem contact op
met Meerlanden via pi@meerlanden.nl of
+31 (0)297 38 17 17.

Bijwonen en inspreken
Wilt u de vergadering bijwonen of inspreken over
een onderwerp op de agenda? Stuurt u dan uiterlijk
woensdag 7 september 2022 voor 18.00 uur een e-mail
naar erfgoedcommissie@noordwijk.nl. Wanneer u wilt
inspreken vragen wij u het onderwerp en/of eventuele
agendapunt in uw e-mail te noemen.

Doe je mee aan de World Clean Up Day?
Op zaterdag 17 september 2022 is het weer
zover: World Clean up Day 2021. Tijdens deze
wereldwijde opruimactie krijgt de planeet een grote
schoonmaakbeurt. Het doel? Het opruimen van zoveel
mogelijk zwerfafval!
Doe je mee?
In de gemeente Noordwijk doen we ook mee. De
zwerfafvalambassadeurs gaan deze dag aan de slag.
Tussen 10.00 en 11.30 uur gaan zij zwerfafval rapen.
Het vertrekpunt is de Witte Kerk in Noordwijkerhout.
Je bent van harte welkom om aan te sluiten en mee te
helpen. Doe je ook mee?
Bestaande actie
Sluit je liever aan bij een andere actie. Kijk dan
even op de website van de World Clean Up Day,
worldcleanupday.nl Daar vind je de georganiseerde
acties van inwoners.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
Geopend op maandag t/m vrijdag van 8.30
tot 17.00 uur en donderdagavond van 17.00 tot
20.00 uur. Alleen op afspraak.
U kunt niet zonder afspraak terecht bij de publieksbalies.
Afspraak maken
Maak telefonisch een afspraak via
+31 (0)71 36 60 000 of ga naar noordwijk.nl/afspraak

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
Geopend op maandag en vrijdag van 8.30 tot 12.00
uur. Alleen op afspraak.
Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt
regelen op noordwijk.nl
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad 14 en 15 september 2022
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie dinsdag 13 september VERVALLEN
Agenda Commissie Welzijn woensdag 14 september 2022 20:00 uur
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening
Vaststelling van de agenda
Vaststelling besluitenlijst van 8 juni 2022
Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Presentatie Rapport Rioolwateronderzoek (beeldvormend)
Rondvraag
Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 15 september 2022 20:00 uur
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.

Opening
Vaststelling van de agenda
Vaststelling van de besluitenlijst d.d. 8 juni 2022
Vaststelling motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Raadsvoorstel verordening Bestemmingsreserve ter bevordering Sociale en Middeldure huurwoningen
Noordwijk 2022 (beeld- en meningsvormend)
7. Presentatie stedenbouwkundig verkavelingsplan Bronsgeest (beeldvormend)
8. Presentatie stedenbouwkundigplan locatie Zilveren Kruis (beeldvormend)
9. Rondvraag
10. Sluiting

Meer informatie

De vergadering wordt live uitgezonden
via de website van de gemeente
noordwijk.nl. De vergadering is te volgen
via noordwijk.nl/gemeenteraad of
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

Steeds meer daken in Boerenburg
kleuren groen
Koel in de zomer, warm in de winter. Dat is het
grote voordeel van een begroeid dak. Steeds
meer daken in de wijk Boerenburg kleuren groen.
Huiseigenaren maken graag gebruik van de actie
Groen Dak. Deze actie is een samenwerking van de
gemeente Noordwijk en Green2Live. Aanmelden
kan nog tot 10 september 2022 via de website
green2live.net/groen-dak-regenton-actieaanmeldformulier-boerenburg-noordwijk/

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 via griffie@noordwijk.nl.

Interesse
De actie Groen Dak in Boerenburg is voor de zomer
gestart. 29 bewoners doen mee. 22 huishoudens
hebben een groen dak besteld en er lopen nog
aanvragen. In totaal wordt 200 m2 groen dak
aangelegd en zijn er 20 regentonnen besteld.
Duurzaam omgaan met regenwater
Het eindresultaat van de actie Groen Dak is dat straks
9.000 liter regenwater langzaam wordt afgevoerd.
Hierdoor wordt het riool minder belast. Een stap op
weg naar een duurzamer omgaan met regenwater.
Groen dak heeft ook water nodig
Het begroeide dak kan een tijdlang goed zonder water.
Maar als de droogte langer dan 3 weken aanhoudt
heeft ook het groene dak zelf extra water nodig.
Woont u elders in de gemeente en wilt u meer weten
over de mogelijkheden van een groen dak? De
gemeente heeft een aantrekkelijke regeling. Kijk op de
website: noordwijk.nl/groendak

Aanwijzing lokale omroep voor Hillegom,
Lisse, Noordwijk en Teylingen
Bij besluit van 22 mei 2018 heeft het Commissariaat
voor de Media de Stichting Omroeporganisatie
Bollenstreek Omroep voor vijf jaar aangewezen als
lokale publieke media-instelling. Deze aanwijzing richt
zich op het verzorgen van publieke mediadiensten in
de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.
De periode van vijf jaar is ingegaan op 11 juni 2018 en
eindigt op 11 juni 2023.
Aanvraag indienen
De huidige aanwijzingstermijn van de lokale omroep
verloopt. Partijen die na 11 juni 2023 in aanmerking
willen komen voor een aanwijzing als lokale publieke
media-instelling voor Hillegom, Lisse, Noordwijk en
Teylingen moeten hiervoor een aanvraag indienen bij
het Commissariaat voor de Media. De uiterlijk datum
hiervoor is 10 december 2022.
Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u naar
deze webpagina van het Commissariaat:
cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk.

VUILNISBAK VOL?
MELD HET MET FIXI

natuurlijke warmte-isolatie. Eigenaar Fred van der
Woerd vertelt waarom hij meedoet met de actie. “Al
die grijze daken zijn niet fraai om te zien. Een groen
dak staat veel mooier. Bovendien is het beter voor de
waterhuishouding en het isoleert. Zomers minder heet
en ‘s winters 5 graden warmer.”
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Wethouder Theo Alkemade ging met eigen ogen
kijken naar het 1e aangelegde groene dak in de wijk
Boerenburg. “Zeker met de afgelopen zomerhitte
in gedachten is zo’n natuurlijke isolatie een
uitkomst. Groen op je dak verkoelt goed. Met de
klimaatverandering op komst wordt dit voordeel alleen
maar groter.”

fixi.nl

Fixi ABRI.indd 7

‘Groen dak is veel mooier’
Op het schuurdak groeit een mengsel van gras en
andere planten. Deze houden water vast en zijn een

24-05-18 12:06
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Tweede helft van de opknapbeurt Parallel
Boulevard

Hierin staat wanneer u de termijnen van
€ 250,- ontvangt.

Op maandagochtend 12 september 2022 starten de
vervolgwerkzaamheden aan de Parallel Boulevard
in Noordwijk aan Zee. Een gezamenlijk project van
de gemeente Noordwijk, hoogheemraadschap van
Rijnland en Dura Vermeer Infra Regio Zuid West.

Als u voor 1 september 2022 de vier termijnen van
€ 200,- al hebt ontvangen, dan krijgt u in de maanden
september en oktober het bedrag van € 250,- op uw
bankrekening.
Hebt u de energietoeslag van € 800,- al
aangevraagd?
Als u de energietoeslag al hebt aangevraagd, maar
nog niet hebt ontvangen? Dan hoeft u niets te doen.
Als u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u van
de ISD een brief met het besluit. Daarin staat ook
wanneer u de 6 termijnen (4 x € 200,- en 2 x € 250,-)
ontvangt.

Werkzaamheden
Het is de tweede helft van de grote opknapbeurt van
de Parallel Boulevard. Deze tweede helft duurt tot eind
maart 2023, met een geplande uitloop naar april 2023.
Omliggende bouwontwikkelingen zullen geen invloed
hebben op de voortgang van deze tweede helft van
project Parallel Boulevard.
Startpunt
De startwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd op
het kruispunt van de Parallel Boulevard met de Lage
Wurft en de Schoolstraat. De kruispunten met de
Schoolstraat en de Lage Wurft worden afgesloten. De
Koningin Wilhelminaboulevard is bereikbaar via het
Vuurtorenplein.
Parkeergarages en parkeerplaatsen
Vanaf 9.00 uur maandagochtend 12 september
2022 geldt een parkeerverbod op het af te sluiten
deel van de Parallel Boulevard, de Schoolstraat en
de Lage Wurft. De parkeergarages en pleinen met
parkeerplaatsen in de buurt blijven bereikbaar voor
verkeer via de Jan van Henegouwenweg en de Parallel
Boulevard. Ook het parkeerplein bij de Nicolaas
Barnhoornweg blijft bereikbaar.
Om rekening mee te houden
• aangepaste routes voor busdiensten: buslijnen 20,
90 en 385 rijden tijdens de werkzaamheden een
aangepaste route;
• fietsers worden met borden omgeleid;
• de Parallel Boulevard is altijd bereikbaar voor
voetgangers en nood- en hulpdiensten;
• parkeergarages en pleinen met parkeerplaatsen in
de buurt blijven bereikbaar;
• voetgangers kunnen gebruik maken van de
loopschotten langs het werkterrein. Alle woningen
en ondernemingen zijn bereikbaar;
• de gebiedsconciërge veegt dagelijks het pad
schoon. Hij is altijd bereid vragen te beantwoorden.
Informatie uit eerste hand
• wekelijkse updates over dit grote project worden
verzonden via BouwApp (dit is een gratis app);
• veel projectnieuws in de gratis digitale nieuwsbrief.
Check de website: parallelboulevard.nl

Energietoeslag nog niet aangevraagd?
Als u voldoet aan de voorwaarden, dan adviseren
we u de energietoeslag aan te vragen. U kunt de
energietoeslag tot 1 januari 2023 aanvragen.
Welke huishoudens kunnen de energietoeslag
aanvragen?
Alle huishoudens die voldoen aan onderstaande
voorwaarden kunnen de energietoeslag aanvragen.
•
•

•
•
•
•

U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk
of Teylingen.
Uw inkomen is maximaal 120% van het sociaal
minimum. En dat geldt voor de maand voorafgaand
aan uw aanvraag. (voorbeeld: u vraagt de
energietoeslag in de maand oktober aan, dan kijken
we naar uw inkomen over de maand september).
U voert een zelfstandig huishouden.
U hebt van de ISD of andere gemeente nog geen
energietoeslag ontvangen.
Per huishouden is één keer de energietoeslag
mogelijk.
U vraagt de energietoeslag aan vóór 1 januari 2023.

Energietoeslag verhoogd van € 800,naar € 1.300,Algemeen
De energietoeslag is de toeslag die de regering
heeft toegezegd aan huishoudens met een laag
inkomen. Deze toeslag is bedoeld om de stijgende
energielasten te betalen.
Huishoudens met een laag inkomen konden
eerst een bedrag van € 800,- krijgen. Dit bedrag is
verhoogd naar € 1.300,-. Voor inwoners van Hillegom,
Lisse, Noordwijk en Teylingen betekent dit dat ze het
bedrag in zes termijnen ontvangen. Dat betekent 4
termijnen van € 200,- en 2 termijnen van € 250,Hebt u de energietoeslag van € 800,- al ontvangen?
Als u de energietoeslag al hebt aangevraagd en
gekregen, dan hoeft u niets te doen.
U krijgt in de maand september van de ISD een brief.

Besluiten dagelijks bestuur ISD
Bollenstreek
Uitvoeringsregels Energietoeslag
Het dagelijks bestuur heeft op 25 augustus 2022 de
Uitvoeringsregels energietoeslag ISD Bollenstreek
2022-2 vastgesteld. Vanwege de verhoging
van de energietoeslag en de verlenging van de
aanvraagperiode zijn deze uitvoeringsregels aangepast.
De Uitvoeringsregels eenmalige energietoeslag ISD
Bollenstreek 2022 zijn gelijktijdig ingetrokken.
Uitvoeringsregels Individuele Studietoeslag
Het dagelijks bestuur heeft op 25 augustus 2022 de
Uitvoeringsregels Individuele Studietoeslag
ISD Bollenstreek 2022 vastgesteld. Deze werken
terug tot 1 april 2022.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de ISD
Bollenstreek. De documenten staan op de website
van de ISD Bollenstreek (isdbollenstreek.nl) onder
Verordeningen en Regelingen.
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:

Hoogte energietoeslag
De energietoeslag is totaal € 1.300,- per huishouden.
De ISD betaalt het bedrag in vier termijnen van
€ 200,- en twee termijnen van € 250,-.
Hoe hoog mag uw inkomen maximaal zijn?
Leefsituatie

Netto
inkomsten per
maand excl.
vakantietoeslag

Echtpaar, beiden tussen 21 jaar
en pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.794,40

Eénoudergezin tussen 21 jaar en € 1.256,08
pensioengerechtigde leeftijd

ISD Bollenstreek

Meer informatie
Voor vragen over de energietoeslag kunt u bij de
ISD terecht. Op de website van de ISD Bollenstreek
vindt u ook de meest gestelde vragen en de actuele
informatie.

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

Alleenstaande tussen 21 jaar en
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.256,08

Echtpaar (pensioengerechtigd)

€ 1.892,81

Alleenstaande ouder
(pensioengerechtigd)

€ 1.397,27

Verzonden besluiten

Alleenstaande
(pensioengerechtigd)

€ 1.397,27

Noordwijk
290241 - 31 augustus 2022
Evenementvergunning 11 september 2022 afrit 27
Langevelderslag
289746 - 31 augustus 2022
Loterijvergunning 12 november 2022 Lionsclub
De Brittenburg
297239 - 31 augustus 2022
Ontheffing sluitingstijd 13 oktober op 14 oktober
2022 De Zeemeeuw
295752 - 31 augustus 2022
Objectvergunning 12 september 2022 Bonnikeplein
280539 - 31 augustus 2022
Objectvergunning 6 tot en met 8 september 2022
Koningin Wilhelmina Boulevard

Gemeente Noordwijk

Telt het vermogen mee?
Uw vermogen telt niet mee.
Hoe aanvragen?
Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen heeft
de ISD een digitaal aanvraagformulier beschikbaar.
Dit formulier staat op de website van de ISD onder
isdbollenstreek.nl/energietoeslag Hiervoor hebt u
een DigiD nodig.
Is het voor u niet mogelijk om de energietoeslag
digitaal aan te vragen? Op de website vindt u ook een
papieren versie.

LEES VERDER >>
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298855 - 1 september 2022
Evenementvergunning 18 september 2022
Boechorstermarkt
Noordwijkerhout
296808 - 31 augustus 2022
Melding klein evenement 24 september 2022
Burendag Raamwerk
292056 - 1 september 2022
Melding klein evenement 2 oktober 2022 Westeinde
285623 - 31 augustus 2022
Evenementvergunning 24 september 2022 Andellaan

Overzicht collectes
In week 39 is een collecte gepland de
Dierenbescherming
In week 40 is een collecte gepland van de
Nederlandse Brandwonden Stichting

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - Herenweg 301 Noordwijk
De Omgevingsdienst West-Holland ontving – namens
het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Noordwijk – op 3 augustus 2022 een
melding van Liander N.V. te Arnhem (zaaknummer:
2022-010273). De melding is ingediend voor
het oprichten van een gasdrukregelstation. Het
gasdrukregelstation is gelegen op de locatie
Herenweg 301 in Noordwijk.
Meer informatie
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: 2022-010273.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

2022-011222 - 30 augustus 2022
Quarles van Uffordstraat 4 | het legaliseren van de
Oekraïense vluchtelingenopvang
2022-011223 - 30 augustus 2022
Stijntjesduinstraat 31 | het uitbouwen van een dak
2022-011243 - 31 augustus 2022
Van de Mortelstraat 18 | het plaatsen van airco unit
met warmtepomp op het achter balkon
2022-011280 - 31 augustus 2022
Hoogwakersbosstraat 16 | het vervangen van de
ramen en vergroten van het terras
Noordwijkerhout
2022-011041 - 25 augustus 2022
Esdoorn 18 | het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde
2022-011073 - 26 augustus 2022
Langevelderweg 113 | het kappen van een boom
2022-011220 - 30 augustus 2022
Viaductweg 10 | het splitsen van een winkelpand tot
appartementen
2022-011245 - 31 augustus 2022
Leeweg 19A | het kappen van 9 bomen
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.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2022-008614
Beethovenweg 25 | het kappen van een boom
2022-008271
Albert Verweystraat 40 | het wijzigen van
gebruiksfunctie
2022-009504
Gooweg 33 | het aanbouwen van een toiletgroep in
het koetshuis van buitenplaats Calorama

Verzonden besluiten

Omgevingsvergunning

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Noordwijk
2022-011120 - 29 augustus 2022
Haagwinde 38 | het plaatsen van 1 dakkapel op het
voordakvlak en 1 dakkapel op het achterdakvlak

Noordwijk
2022-008882 - 26 augustus 2022
Herenweg 74 | het bouwen van een woning (kavel C)
2022-008262 - 26 augustus 2022

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

Vincentlaan 10 (kavel 816) | het bouwen van een
woning
2022-005195 - 30 augustus 2022
Groot Hoogwaak 1 | het verbouwen van het
woonzorgcentrum
2022-008395 - 30 augustus 2022
Koningin Astrid Boulevard 104 te Noordwijk, het
tijdelijk plaatsen van twee party-units en een ijsbaan
(Winterwonderland)
Noordwijkerhout
2022-006476 - 25 augustus 2022*
Langevelderweg 27 (BAVO-terrein deelgebied fase
5A) | het kappen van 65 bomen en het kandelaren
van 27 bomen
2022-010121
Langevelderweg 27 (BAVO-terrein deelgebied 2C, 3A,
3B1, 3B2 en 4C) | het kappen van 128 bomen*
2022-009999 - 30 augustus 2022
Heggerank 16 | het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning
2022-007267 - 31 augustus 2022
Pilarenlaan 85 | het bouwen van een woning
2022-009009 - 1 september 2022*
Langevelderweg 27 | het kappen en kandelaren van
47 bomen
*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 8 september
2022.

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

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.

