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Ontwerpbestemmingsplan ‘Duinschooten 23,
Noordwijk’ ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Duinschooten
23, Noordwijk’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPLGDuinschoot23-ON01 ligt vanaf 14 oktober
2020 tot en 24 november 2020 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.
Op de locatie Duinschooten 23 (gelegen in het gebied
het Langeveld) is de initiatiefnemer voornemens
om de exploitatie van het agrarisch bedrijf te
beëindigen. Daartoe worden nagenoeg alle agrarische
bedrijfsgebouwen gesaneerd. De bestaande
bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. Het
bestemmingsplan biedt het juridisch en planologisch
kader voor de ontwikkeling.
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
indienen. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking.

Spring op je fietsmaand
Het Sportbedrijf Noordwijk organiseert voor de 3e keer ‘Spring op je Fietsmaand’ voor
de hele gemeente Noordwijk.
Waarom fietsen?
Er zijn heel veel redenen om te gaan fietsen. Het is
bijvoorbeeld goedkoop, veilig en gezond. Er zijn genoeg
redenen om de fiets te pakken. Ga op de fiets naar je
sportclub, school of doe bijvoorbeeld boodschappen
op de fiets. De voordelen van fietsen zijn waarschijnlijk
groter dan je denkt!
Ontdek de activiteiten
Er worden deze maand leuke activiteiten georganiseerd

door de Buurtsportcoaches en de Cultuurcoaches. Een
aftrap met stunt parcours, eenwielers en fiets versieren.
Wekelijks loopfietsclinic bij kindersdagverblijven,
mountinbike parcours, speeltuinen toer op de fiets en
als afsluiting een eigen toneelstuk maken over fietsen!
Meer informatie
Zet je licht aan en pak deze maand de fiets en deel je
foto’s en leuke ervaringen met elkaar. Meer informatie
via: noordwijkactief.nl

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
Let op: ook gemeente Noordwijk handelt naar de
aanvullende maatregelen in de aanpak van het
coronavirus. U kunt niet meer zonder afspraak terecht
bij de gemeente Noordwijk. Maak een afspraak online
of bel het klantcontactcentrum.

Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +31 (0)71 36 60 000.

Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vogelaardreef 26,
Noordwijk’ ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vogelaardreef
26, Noordwijk’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPLGVogelaardr26-ON01 ligt vanaf 14 oktober
2020 tot en met 24 november 2020 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.
Op de locatie Vogelaardreef 26 (gelegen in het gebied
het Langeveld) is de initiatiefnemer voornemens om een
aantal bouwwerken te verwijderen, het manegebedrijf
te beëindigen, het perceel te herinrichten alsmede
een nieuwe woning te bouwen, een zogenaamde
Greenportwoning. Het bestemmingsplan biedt het
juridisch en planologisch kader voor deze ontwikkeling.
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
indienen. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Gerleeweg 9,
Noordwijk’ ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Gerleeweg 9, Noordwijk’
met plancode NL.IMRO.0575.BPLGGerleeweg9-ON01
ligt vanaf 14 oktober 2020 tot en 24 november 2020
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.
Op de locatie Gerleeweg 9 (gelegen in het gebied
het Vinkeveld is de initiatiefnemer voornemens
om de exploitatie van het agrarisch bedrijf te
beëindigen. Daartoe worden nagenoeg alle agrarische
bedrijfsgebouwen (kassen) gesaneerd. De functie van
de bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in een
burgerwoning. Daarnaast wordt een burgerwoning
(Greenportwoning) bijgebouwd. Het bestemmingsplan
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>> biedt het juridisch en planologisch kader voor de
ontwikkeling.

Bestemmingsplan ‘Oude Zeeweg 76a’
ongewijzigd vastgesteld

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

De gemeenteraad heeft op 29 september 2020
het bestemmingsplan ‘Oude Zeeweg 76a’ met
plancode NL.IMRO.0575.BPNZOudeZeeweg76AVA01 ongewijzigd vastgesteld en besloten geen
exploitatieplan vast te stellen.

ISD Bollenstreek

Collectieve aanvullende zorgverzekering
2021
Vraag
Ik maak dit jaar gebruik van de collectieve aanvullende
zorgverzekering. Kan ik daar in 2021 ook weer gebruik
van maken en zijn de nieuwe bedragen al bekend?
Antwoord
Ook in 2021 kunt u als inwoner van de gemeenten
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen gebruik maken
van de collectieve aanvullende zorgverzekering bij Zorg
en Zekerheid. Naast de korting die Zorg en Zekerheid
u geeft, betaalt uw gemeente ook een bijdrage in de
premie van de aanvullende zorgverzekering.
Voorwaarden collectieve aanvullende zorgverzekering
Om deel te kunnen nemen moet u voldoen aan de
voorwaarden:
• U woont in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk
of Teylingen
• Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan 120%
van de voor u geldende bijstandsnorm
• Uw vermogen is niet hoger dan de in de
Participatiewet genoemde vermogensgrenzen
• U bent vanaf 1 januari 2021 ook voor de
basisverzekering bij Zorg en Zekerheid verzekerd.
Bedragen en folder 2021
De premiebedragen en de bijdrage van uw gemeente
voor 2021 zijn uiterlijk eind november 2020 bekend. De
ISD Bollenstreek heeft dan een nieuwe folder voor de
collectieve aanvullende zorgverzekering 2021.
Deelnemers 2020
Maakt u in 2020 al gebruik van de collectieve aanvullende
zorgverzekering? Dan ontvangt u uiterlijk begin december
2020 van de ISD Bollenstreek persoonlijk een brief met
meer informatie. Uitkering PW en nog geen deelnemer
Hebt u een uitkering op basis van de Participatiewet en
maakt u nog geen gebruik van de collectieve aanvullende
zorgverzekering? Dan ontvangt u van de ISD Bollenstreek
uiterlijk begin december 2020 persoonlijk een brief met
meer informatie.
Aanmelden voor 1 januari 2021
Maakt u nog geen gebruik van de collectieve
aanvullende zorgverzekering? Dan adviseren wij u om
u vóór 1 januari 2021 aan te melden.
Hoe kan ik me aanmelden?
Uiterlijk eind november 2020 volgt meer informatie
over hoe u zich kunt aanmelden.
Meer informatie
Voor vragen en/of meer informatie over de collectieve
aanvullende zorgverzekering en de actuele inkomens- en
vermogensgrenzen kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats. (alleen op
afspraak)
Volg de ISD Bollenstreek ook op:



Genoemde stukken liggen vanaf 15 oktober 2020
t/m 25 november 2020 ter inzage (op afspraak).
Belanghebbenden kunnen vanaf 16 oktober 2020 t/m
25 november 2020 beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zie voor
meer informatie de officiële bekendmaking. In de
regel treedt na afloop van deze beroepstermijn het
bestemmingsplan in werking.
Het plangebied is gelegen ten noordoosten van de wijk
De Zuid, tussen de Emmaweg en de Oude Zeeweg/
Prins Hendrikweg. Het bestemmingsplan biedt het
juridisch en planologisch kader voor de ontwikkeling
van een nieuwe woning ter vervanging van de huidige
woning.

Gedoogtoestemming Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht - Achterweg
11 A in Noordwijk
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Zuid-Holland op 13 oktober 2020 gedoogtoestemming
gegeven aan Gebr. Van der Putten B.V. voor een
inrichting (milieu) gelegen aan Achterweg 11 A in
Noordwijk.
De gedoogtoestemming betreft het vooruitlopend op
vergunningverlening mogelijk maken van handelingen
met grond (samenvoegen en mengen) in verband met
certificering van de inrichting voor het uitvoeren van
deze handelingen.
Voor de voorbereiding van de gedoogtoestemming
wordt de in afdeling 4.1 van de Algemene wet
bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.
Bezwaar
Tegen deze beschikking kunnen derde
belanghebbenden binnen 6 weken na de
verzenddatum een bezwaarschrift indienen. U stuurt
uw bezwaarschrift naar: “Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus
90602, 2509 LP Den Haag”.
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 van kracht wordt 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
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de
precieze voorwaarden.
Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om
voorlopige voorziening per e-mail toe te sturen aan:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 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:
2020-014522.

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
Verzonden besluiten
Noordwijk
72766 - 7 oktober 2020
Objectvergunning 23 november 2020 Duizendblad
72954 - 9 oktober 2020
Objectvergunning 19 oktober 2020 Biezenland
Noordwijkerhout
72764 - 8 oktober 2020
Objectvergunning 23 november 2020 Dr Schaepmanlaan

Omgevingsdienst West-Holland
Aanvraag en verlenging Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht - Achterweg
11A in Noordwijk
De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend,
dat zij op 24 augustus 2020 een aanvraag voor
een omgevingsvergunning milieu (milieuneutraal
veranderen) heeft ontvangen van Gebroeders van
der Putten B.V. De aanvraag heeft betrekking op het
milieuneutraal veranderen van een inrichting op de
locatie Achterweg 11A in Noordwijk.
• Wijziging van de acceptatie en het opbulken van
grond in verband met de voorgenomen certificering
conform BRL 9335-1 en BRL 9335-4.

Mededeling verlenging beslistermijn
aanvraag Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht- Achterweg 11a te
Noordwijk
De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens
de Gedeputeerde Staten van Zuid -Holland bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) heeft besloten voor de
aanvraag om een omgevingsvergunning met
betrekking tot het milieuneutraal veranderen van de
inrichting voor de locatie Achterweg 11A Noordwijk,
de beslistermijn te verlengen met een termijn van
maximaal zes weken op grond van artikel 3.9, tweede
lid van de Wabo. De beslistermijn wordt verlengd,
omdat wij menen, zodoende een goed overwogen
besluit op de aanvraag te kunnen nemen.
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:
2020-011888.
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Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2020-016965 - 2 oktober 2020
Kerkstraat 23 | het plaatsen van gevelreclame
2020-017022 - 2 oktober 2020
Leon Senfstraat 13 en 13A | het combineren en
herstructureren van 2 percelen
2020-017120 - 5 oktober 2020
Tamarijnslaantje 32 | het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
2020-017221 - 5 oktober 2020
Dobbelmannduin 4A | het kappen van een boom
2020-017293 - 6 oktober 2020
Goohorstlaan 27 | het wijzigen van de garagedeur in
een gevelpui
2020-017295 - 6 oktober 2020
Quarles van Uffordstraat 77 | het plaatsen van een
dakkapel op de woning
2020-017404 - 6 oktober 2020
Goohorstlaan 27 | het bouwen van een carport en
schuur aan de zijkant van de woning
2020-017483 - 7 oktober 2020
De Witte Raaflaan 88 | het uitbreiden van de
vakantiewoning met aanbouw op het achtererf

Noordwijkerhout
2020-011194
Maandagsewetering (perceel B5167) | het aanleggen
van een dam

Noordwijkerhout
2020-016952 - 2 oktober 2020
Delfweg 18 | het uitbreiden van de bedrijfsruimte
2020-017159 - 3 oktober 2020
Sint Tarcisiuslaan 32 | het bouwen van een tuinkamer
2020-017318 - 5 oktober 2020
Westeinde 66a | het tijdelijk gebruik van de schuur voor
logies arbeidsmigranten
2020-017324 - 5 oktober 2020
Westeinde 66a | brandveilig gebruik voor tijdelijk
gebruik van de schuur voor logies arbeidsmigranten

Verzonden besluiten

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2020-011401
Vincentlaan (kavel 46) | het bouwen van een woning
2020-009747
Hoogwakersbosstraat 61 | het isoleren en stuccen van
de zijgevel

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-007768 - 2 oktober 2020
Douzastraat 11 | het verbouwen van een woning
(dakopbouw) en het plaatsen van een terras hek
Noordwijkerhout
2020-011682 - 2 oktober 2020
Merelstraat 1 | het plaatsen dakkapel op het
voordakvlak
2019-012867 - 5 oktober 2020
(BAVO-terrein) Langevelderweg 27 | het kappen van
759 bomen

Welstandsvergadering
De eerstvolgende welstandsvergadering zal
plaatsvinden op 15 oktober 2020.

Voucher voor energiebesparende producten ook direct online te verzilveren
Inwoners met een koopwoning ontvingen
afgelopen zomer een brief met daarin
een voucher t.w.v. € 70,-. Zij kunnen deze
voucher per 15 oktober 2020 ook direct
online verzilveren. Daarnaast kan de voucher
uiteraard ook nog steeds worden ingeleverd
bij lokale bedrijven.
U kunt de voucher gebruiken voor energiebesparende
producten, zoals tochtstrips, ledlampen
en waterbesparende douchekoppen. Maar
ook voor grootschalige maatregelen zoals
isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. Op
winstuitjewoning.nl staat een compleet overzicht van
de producten waarmee u de voucher kunt verzilveren.
Voucher online gebruiken
Vanaf 15 oktober 2020 kunt u in de
degroeneuitdaging.nl/webshop uw voucher direct
verzilveren voor een speciale energiebespaarbox.

Als u de vouchercode invult, wordt automatisch
gecontroleerd of er nog budget in uw gemeente
is. Als dit budget nog beschikbaar is, krijgt u de
energiebespaarbox of de energiebesparende producten
gratis thuisgestuurd. Vanwege de nodige controles
duurt de verzending wel wat langer dan bij een
gemiddelde webshop.

U kunt kiezen uit drie bespaarboxen: één waarmee
u uw gasverbruik vermindert, één waarmee u uw
stroomverbruik vermindert en een combinatie van beide.
Afrekenen doet u direct met uw vouchercode.

Voucher besteden in de winkel
U kunt ook energiebesparende producten kopen bij een
(online) winkel naar keuze, zoals een bouwmarkt. De
medewerkers van de bouwmarkten zijn op de hoogte
van de actie en kunnen u adviseren over de producten
die u toe kunt passen. Na de aanschaf kunt u de
voucher samen met het aanschafbewijs verzilveren via
winstuitjewoning.nl.

U kunt ook zelf kiezen welke energiebesparende
producten u aanschaft. Plaats de producten, zoals
radiatorfolie, waterbesparende douchekoppen en
led-lampen, in uw winkelmandje en reken af met de
vouchercode.

Voucher kwijt?
Heeft u de voucher nog niet benut en bent u deze kwijt
geraakt? Via degroeneuitdaging.nl/voucher-opvragen
kunt u uw (ongebruikte) vouchercode opnieuw
opvragen.

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
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen
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2020-017690 - 7 oktober 2020
Atjehweg 11 | het bouwen van een nieuw huis
2020-017706 - 8 oktober 2020
Schaalhoren 41 | het kappen van een boom
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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. Wel kunt u een zienswijze
indienen. Op deze manier kunt u laten weten hoe u
denkt over een bepaalde aanvraag.
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 +31 (0)71 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.

