Week 02 | 2019

Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

Gemeente Noordwijk presenteert nieuwe raadsleden en college van B&W

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

ISD rubriek

Nieuwe bedragen 2019
Vraag
Welke bedragen zijn gewijzigd per 1 januari 2019?
Antwoord
Per 1 januari 2019 is een aantal bedragen van de
Participatiewet (PW), het Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (Bbz), de Wet Inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ) en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) gewijzigd.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Normbedragen PW
• Bedragen Bbz
• Bedragen IOAZ
• Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb) hulp bij
het huishouden
• Tarieven Persoonsgebonden budget (Pgb)
begeleiding
• De hoogte van de vervoerskostenvergoedingen
• De tarieven van de Regiotaxi
• De verlaging van de eigen bijdrage voor de Wmo
Pgb voor hulp bij het huishouden of begeleiding
Als u een Pgb hebt voor de hulp bij het huishouden of
begeleiding, dan hebt u persoonlijk een brief van de ISD
over de nieuwe tarieven gekregen.
Vervoerskostenvergoeding
Als u een vervoerskostenvergoeding hebt, dan hebt
u persoonlijk een brief gehad over de hoogte van uw
vervoerskostenvergoeding in 2019 met informatie over
de wijze en de termijn waarbinnen u kunt declareren.
Formele documenten, informatie en folders
De actuele verordeningen, uitvoeringsregels en folders
staan uiterlijk 2 januari 2019 op de website van de ISD
Bollenstreek.

Vragen/meer informatie
Voor meer informatie over het beleid, de nieuwe
bedragen, de folders en formulieren kunt u terecht bij
de ISD Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon
: (0800) 95 67 000 (gratis)
Website
: www.isdbollenstreek.nl
Per mail
: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk
: bezoek aan het lokaal loket
Noordwijk of het Wmo
Adviescentrum Noordwijkerhout.

Agenda openbare vergadering
Op 14 januari 2019 vergadert het Algemeen Bestuur
van de ISD Bollenstreek van 17:00 tot 18:00 uur.
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse
(vergaderzaal 2 begane grond)
1.
2.
3.
4.

Opening
Mededelingen en vaststelling van de agenda
Kennismaking leden algemeen bestuur Noordwijk
Benoeming lid dagelijks bestuur Noordwijk,
voorzitter en plv. voorzitter dagelijks bestuur

Ter bespreking/besluitvorming (mondeling)
5. Korte uitleg Gemeenschappelijke regeling ISD
Bollenstreek
6. Verslag openbare vergadering van het algemeen
bestuur van 29 oktober 2018
Ter bespreking/besluitvorming
7. Lijst van toezeggingen
Ter bespreking
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag en sluiting

Noordwijk
2018207785 – 27 december 2018
Boerhaaveweg 35: het verleggen en vernieuwen van de
inrit
2018207835 - 27 december 2018
Picképlein 7: het plaatsen van een erfafscheiding
2019000859 – 2 januari 2019
Pauluslaan 51, kavel 39 (Sancta Maria): het kappen
van bomen
2019000892 – 2 januari 2019
Erasmusweg 20: het plaatsen van lichtreclame
2019000922 – 2 januari 2019
Leeweg 14: het tijdelijk bewonen van de bestaande
rolkas
2019000953 – 2 januari 2019
Toekomststraat 9: het vervangen van een houten door
een stalen spant
Noordwijkerhout
2018207939 – 30 december 2018
Havenstraat 46 a: het bouwen van een aanbouw en
dakopbouw
2019001019 – 2 januari 2019
Victoriberg 26: het kappen van een boom

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend, dat zij het voornemen heeft vergunning te
verlenen voor:
Noordwijk
2018098289
Boekerslootlaan 22: het bouwen van 20
appartementen

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.

De agenda met bijbehorende stukken staan vanaf 8
januari 2018 op de website van de ISD Bollenstreek
(www.isdbollenstreek.nl).
Lees verder

Gemeente Noordwijk

Noordwijk
2018178641 – (verlengd tot 7 februari 2019)
Koningin Wilhelmina Boulevard 8: het vervangen van
kozijnen en balkons
2018181141 – (verlengd tot 14 februari 2019)
Koningin Wilhelmina Boulevard 20: het bouwen van
een technische schacht aan de zuidzijde van het
gebouw

kan géén beroep worden ingesteld en derhalve geen
bezwaar worden gemaakt.

Noordwijkerhout
2018166665 – (verlengd tot 31 januari 2019)
Annalaan 7: het bouwen van een villa

Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

Het gaat om een verlengingsbesluit op de grond van
artikel 3.9 van de Wabo. Tegen een verlengingsbesluit

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

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.

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.

Noordwijk
2018172844 – 2 januari 2019
Toekomststraat 9: het verbouwen van de woning

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.

Welstandsvergadering

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.
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 www.overheid.nl. Houd wel altijd goed de
termijnen in de gaten. Meer info:
www.noordwijk.nl/bezwaarenberoep.

noordwijk.nl/gemeenteberichten

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.

