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Inwoners vragen hoe ze onze participatie
beleven
Gemeente Noordwijk heeft zich aangemeld voor de
Quick Scan Lokale Democratie; toegespitst op het
onderdeel Participatie. De leergierige gemeente hoopt
veel verbeterpunten binnen te halen. “Om te groeien heb
je feedback nodig”.

Uitnodiging
Installatie nieuwe burgemeester

Installatie van mevrouw W.J.A. Verkleij
•
•

Maandag 27 januari 2020
19:30 - 20:45 uur, inloop 19:00 uur

Met veel genoegen nodigt de gemeenteraad van
Noordwijk u uit voor de installatie van de nieuwe
burgemeester van Noordwijk, mevrouw W.J.A.
(Wendy) Verkleij. Zij wordt tijdens een bijzondere
raadsvergadering beëdigd door de commissaris van de
Koning, de heer J. Smit. Aansluitend is er een receptie
waar u de nieuwe burgemeester kunt feliciteren.

Locatie
Oude Jeroenskerk
Voorstraat 44 in Noordwijk
Parkeren
Raadhuisstraat in Noordwijk
Meer weten of aanmelden?
Voor meer informatie en aanmelding:
griffie@noordwijk.nl of noordwijk.nl/gemeenteraad
Wij hopen dit mooie moment met u te beleven!

Wat ze ervan vinden
Maar in hoeverre slaagt de gemeente erin om daar werk
van te maken? Wat vinden raadsleden, medewerkers
van de gemeente, collegeleden en onze inwoners van
het lokale samenspel. Dit peilen staat voorop bij de
Quick Scan.
Aan de slag
Gemeente Noordwijk heeft zich ervoor aangemeld en
voert samen met de betrokken groepen de Quick Scan
uit. De scan bestaat uit een extern begeleid startgesprek
met vertegenwoordiging vanuit gemeenteraad, college,
ambtelijke organisatie én inwoners.
Meedenken via het digipanel
Daarna volgt een vragenlijst die wordt verspreid onder
de betrokken groepen. De vragen gaan bijvoorbeeld over
participatie en bewonersinitiatieven. Dit staat gepland
in februari 2020. De vragenlijst voor inwoners wordt
verspreid via het digipanel. Vindt u het leuk om mee
te denken? Meld u dan aan via noordwijk.nl/digipanel
U ontvangt dan ook in de toekomst vragenlijsten over
actuele onderwerpen die in de gemeente Noordwijk
spelen. Wilt u alleen deze vragenlijst invullen?
Geef dan uw e-mailadres en woonkern door via
democratie@noordwijk.nl
We sluiten de scan af met een rapport en een
slotgesprek met dezelfde vertegenwoordigers als het
startgesprek.
Startpunt
De scan levert een beeld op dat als startpunt kan dienen
voor maatregelen binnen de gemeente en om in gesprek
met burgers de lokale democratie te versterken.
Meer informatie
Op noordwijk.nl/democratie vindt u meer informatie
over de Quick Scan Lokale Democratie.

Vergadering Monumentencommissie
op 29 januari 2020

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
alleen op afspraak

maandag tot en met vrijdag
van 8:30 - 12:30 uur
donderdag van 17:00 - 20:00 uur
Zonder afspraak afhalen van: paspoort,
identiteitskaart en rijbewijs of doorgeven verhuizing.
maandag tot en met vrijdag van 8:30 - 17:00 uur
donderdag van 17:00 - 20:00 uur
Op afspraak (publieksbalie):
maandag tot en met vrijdag van 13:30 - 16:00 uur

Alleen op afspraak aanvragen van: ID-kaart,
paspoort, rijbewijs, gezondheidsverklaring, uittreksel
basisregistratie personen, Verklaring Omtrent
Gedrag.
maandag tot en met vrijdag van 9:00 - 12:00 uur
woensdag van 14:00 - 19:00 uur
U kunt telefonisch een afspraak maken
+31 (0)71 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.

Op woensdag 29 januari 2020 vergadert de
Monumentencommissie Noordwijkerhout in de
Boekhorstzaal van het gemeentehuis Noordwijkerhout.
De openbare vergadering begint om 09:00 uur.
Ter inzage
De voorlopige agenda en het verslag liggen ter inzage in
het gemeentehuis Noordwijk (Voorstraat 42).
Digitaal zijn de agenda en het verslag te raadplegen
onder het nieuws op noordwijk.nl
Aanmelden spreekrecht en meer informatie
U kunt als inwoner inspreken over onderwerpen
die op de agenda staan. Vriendelijk verzoek om vooraf
even te melden of u aanwezig bent of gebruik wilt
maken van uw spreekrecht. Dit kan telefonisch via
+31 (0)71 36 60 000.
LEES VERDER >>
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• U hebt minder dan 12 maanden geleden een IP of
POB ontvangen.
• Uw partner voldoet niet aan de voorwaarden van het
POB.
Hoe hoog is het POB?
• Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
• Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
• Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,per jaar.

Meld u aan via
toekomst@noordwijk.nl
of kijk voor meer informatie
mijntoekomst.noordwijk.nl

ISD Bollenstreek

Financiële tegemoetkoming voor mensen
met een laag inkomen
Vraag
Ik heb een laag inkomen en weinig vermogen. Kan ik in
aanmerking komen voor een persoonsondersteunend
budget en/of de inspanningspremie en wat zijn de
voorwaarden?
Antwoord
Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u in
aanmerking komen voor een persoonsondersteunend
budget of de inspanningspremie. Het is niet mogelijk
om allebei de regelingen aan te vragen.
Wat is het persoonsondersteunend budget (POB) of
de inspanningspremie (IP)?
Het POB en de IP is een vast bedrag dat u vrij
kunt besteden. Wij adviseren u dit te gebruiken
voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging van
huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke
kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of de
tandarts.
Wanneer komt u in aanmerking voor een POB?
1. U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of
ouder en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
en
2. U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 12
maanden een inkomen van maximaal 110% van
de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen
is gedurende die periode niet hoger dan de
vermogensgrens en
3. U (en uw eventuele partner) hebben geen uitzicht
op inkomensverbetering.
Dit geldt bijvoorbeeld als:
• U fulltime werkt of
• U het volledige aantal uren werkt dat u kunt/mag
werken (en eventueel daarnaast een aanvullende
uitkering krijgt) of
• U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven
van de arbeidsverplichtingen of
• U een uitkering WAO/WIA/ZW krijgt en bent
ontheven van de arbeidsverplichtingen.
Wanneer komt u in niet aanmerking voor een POB?
• U hebt de arbeidsverplichting. Mogelijk komt u in
aanmerking voor de IP.
• U hebt de pensioengerechtigde leeftijd of u bent
jonger dan 21 jaar.
• U volgt een studie of kunt een studie gaan
volgen als bedoeld in de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten of Wet op de
studiefinanciering.

Wanneer komt u in aanmerking voor de IP?
• U bent 27 jaar of ouder en jonger dan de
pensioengerechtigde leeftijd en
• U hebt op het moment van aanvraag en in de periode
van de 12 maanden daarvoor een uitkering op grond
van de Participatiewet, Ioaw of Ioaz en
• U hebt de arbeidsverplichting en
• U werkt niet / u werkt nog niet het volledige aantal
uren dat u kunt/mag werken
• U hebt de afgelopen 12 maanden aantoonbaar
inspanningen verricht die gericht zijn op het vinden
van werk. Ook uw eventuele partner voldoet aan
bovenstaande voorwaarden.
Wanneer komt u niet aanmerking voor de IP?
• U voldoet niet of onvoldoende aan de
arbeidsverplichtingen. U hebt de afgelopen 12
maanden een maatregel (verlaging van de uitkering)
opgelegd gekregen die verband houdt met uw
arbeidsverplichtingen.
• U hebt de pensioengerechtigde leeftijd.
• U bent jonger dan 27 jaar.
• U ontvangt nog geen 12 maanden een uitkering op
grond van de Participatiewet, Ioaw of Ioaz.
• U hebt minder dan 12 maanden geleden al een IP of
POB ontvangen.
Hoe hoog is de IP?
• Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
• Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over deze regelingen
kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
0800 95 67 000 (gratis)
Website:
www.isdbollenstreek.nl
E-mail:
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk:
bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats.
Volg de ISD Bollenstreek ook op:



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
11534 - 10 januari 2020
Vergunning viswedstrijden 2020 div data De Sportvisser

13544 - 14 januari 2020
Ontheffing strandgebruik voor de strandrups voor
2020-2022
14396 - 16 januari 2020
Ontheffing sluitingstijd 30 januari 2020 Breakers
Beach House
10322 - 16 januari 2020
Vergunning Zomermarkten Ferrion zondag
vuurtorenplein
Nog geen bezwaar mogelijk
Zolang er geen besluit is genomen kunt u géén
bezwaar indienen. Wel kunt u een zienswijze indienen,
waarmee u kunt laten weten hoe u denkt over een
bepaalde aanvraag.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2020-000320 - 9 januari 2020
Het Lappennest 28 | het plaatsen van een nieuwe
recreatiebungalow
2020-000491 - 10 januari 2020
Vinkenlaan 4 | het uitbreiden van een woning door
vergroten kap
2020-000495 - 12 januari 2020
Freesialaan 8 | het aanbrengen van een gevelisolatie
2020-000519 - 13 januari 2020
Voorstraat 56 | het wijzigen van een monument
2020-000524 - 14 januari 2020
Offem-Zuid | het kappen van de bomen
2020-000528 - 15 januari 2020
Kerkstraat 17 | het aanbrengen van een gevelreclame
Noordwijkerhout
2020-000499 - 13 januari 2020
Langevelderweg 8 | het verbouwen van een
kinderdagverblijf
Meer weten over ingekomen aanvraag
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
2019-014119
Beeklaan 2 | het verbouwen van de woning
2019-015425
Stakman Bossestraat 52 | het plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak
2019-012528
Hoofdstraat 2 | het renoveren van het dak
2019-014983
Javaweg 8 | het verbouwen van de woning, het kappen
van een boom en aanleggen nieuwe inrit
2019-013734
Pauluslaan 49, kavel 38 | het bouwen van een woning
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Waarnemend burgemeester
Jon Hermans-Vloedbeld
neemt afscheid
Donderdag 23 januari

U bent van harte welkom bij de
gelukssessie van 16.30 - 18.00 uur
en/of op de afscheidsreceptie
van 18.00 - 20.00 uur.
Locatie: NH Leeuwenhorst.
Meer informatie: noordwijk.nl/afscheid

U bent van harte welkom bij de
gelukssessie van 16:30 - 18:00 uur
en/of op de afscheidsreceptie
van 18:00 - 20:00 uur.
Locatie: NH Leeuwenhorst.
Meer informatie: noordwijk.nl/afscheid

2019-013859
Bernadettelaan 25 (kavel 141) | het bouwen van een
woning
2019-015638
Herenweg 263 | het bouwen van een entreeportaal,
dakterras en raamkozijnen voorgevel

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.

Noordwijkerhout
2019-226325 - 13 januari 2020
Liduinalaan 3, kavel 8 te Noordwijkerhout, het kappen
van 5 bomen
2019-008290 - 20 december 2019
Delfweg, kad Sectie A perceelnummer 3349 | het
bouwen van een multifunctionele clubaccomodatie
2019-012628 - 16 januari 2020
Liduinalaan 6 | het bouwen van een woning

Verzonden besluiten

Welstandsvergadering

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

De eerstvolgende welstandsvergadering zal
plaatsvinden op 16 januari 2020.

Noordwijkerhout
2019-015159
Bavoterrein | het bouwen van 30 huurwoningen

Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019-014226 - 9 januari 2020
Zeereep 104 | het uitbreiden van de keuken
2019-013365 -13 januari 2020
Pauluslaan 49 | het kappen van bomen
2019-012979 - 14 januari 2020
Bomstraat 13 | het opsplitsen van winkelpand in
winkelpand en winkelpand-galerie
2019-013811 - 15 januari 2020
Voorstraat 56 | het verbouwen van de woning

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

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

Toelichting
Aanvragen vergunning
• Voor het aanvragen van een vergunningen voor een
evenement of bijvoorbeeld een terrasvergunning
moet u bij de gemeente. 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.

2019-014222 - 16 januari 2020
Bernadettelaan 37 Kavel 807 | het kappen van 36
bomen
2019-015303 - 16 januari 2020
Holbeekstraat 21 | het verbouwen van een woning

noordwijk.nl/gemeenteberichten
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 (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.

