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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 op het Gemeenteblad op www.overheid.nl.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen

Nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur nodigt u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie van
de nieuwe gemeente Noordwijk. Deze is voor alle inwoners, ondernemers, en
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en verenigingen.
Wij hopen u te mogen verwelkomen om samen de beste wensen uit te wisselen.
De receptie vindt plaats op zaterdag 5 januari 2019,
van 17:00 tot 19:30 uur in NH Noordwijk Leeuwenhorst in Noordwijkerhout.

Programmabegroting 2019 ter inzage
De raadsgroep fusie heeft op woensdag 19 december
2018 positief geadviseerd op de Programmabegroting
2019 en deze aangeboden aan de gemeenteraad. De
Programmabegroting geeft de financiële kaders aan
voor 2019 t/m 2022. De begroting wordt op woensdag
2 januari 2019 door de gemeenteraad behandeld.
De begroting is digitaal te bekijken via
www.noordwijk.nl/begroting. De stukken liggen ter
inzage in het gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42.

Kerstbomeninzameling
Noordwijk
Op donderdag 3 januari 2019 is het mogelijk om tussen
10:00 en 15:30 uur uw kerstboom weg te brengen bij
één van de inzamelpunten. De inzamelpunten zijn:
• Palaceplein (tegenover Intertoys)
• Wantveld
• Bonnikeplein
• Van Limburg Stirumstraat
• Susanna van Ettenstraat (voormalig marktterrein)
• De Hagen (het terrein bij de scholen)

Loterij
Bij inlevering van uw kerstboom ontvangt u een lootje.
Prijzen zijn 60 VVV cadeaubonnen á € 10,00. De
uitslag van de loting wordt zo spoedig mogelijk bekend
gemaakt op de gemeentelijke website.
Noordwijkerhout en De Zilk
Op vrijdag 4 januari 2019 kunnen de kerstbomen
ingeleverd worden om te laten versnipperen op de
volgende locaties:
• Parkeerterrein De Duinpan in De Zilk 12:00 tot 13:00 uur
• Park Mossenest ingang kant Fossa 13:15 tot 14:00 uur
• Op De Brink 14:15 tot 15:00 uur
• Ingang park Zeeburg 15:15 tot 16:00 uur
• Parkeerplaats Sporkenhout 16:15 tot 16:45 uur
• Parkeerterrein bij de Schelft 16:50 tot 17:45 uur
Indien je meer dan 30 kerstbomen hebt, meld dit
dan uiterlijk 2 januari 2019 bij Meerlanden, tel.
(0252) 37 23 31. Dan worden ze op 3 januari
‘s ochtends op locatie versnipperd. Voor iedere
ingeleverde boom ontvangt u € 0,50. Dit geldt niet voor
bedrijven.

Noordwijk
2018206183 - 20 december 2018
Achterweg: het kappen van bomen
2018206687 - 21 december 2018
Spinozaweg 1: het bouwen van een woning
2018206714 - 21 december 2018
Quarles van Uffordstraat 83: het bouwen van een berging
Noordwijkerhout
2018205944 - 20 december 2018
‘s-Gravendamseweg 65: het vernieuwen en uitbreiden
van een overkapping
2018206227 - 20 december 2018
Theresialaan 16, kavel 21: het bouwen van een woning
2018206779 - 23 december 2018
Herenweg 112: het verhogen van de kap en
gevelwijzigingen
De Zilk
2018206756 - 21 december 2018
Beeklaan 18: het aanbrengen van een laadkuil en
gevelwijziging

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvragen zijn verlengd.
Noordwijk
2018166164 - (verlengd tot 31 januari 2019)
Pauluslaan 114: het realiseren van een kelder onder de
woning
2018168228 - (verlengd tot 1 februari 2019)
Duinweg 97: het vervangen van de bestaande keerwand
2018168809 - (verlengd tot 1 februari 2019)
van de Mortelstraat 1: (11-02) het plaatsen van een
berging aan de achter-/zijgevel
Noordwijkerhout
2018169586 - (verlengd tot 1 februari 2019)
Wildlaan 7: (06-02) het wijzigen van de luifel
2018174444 - (verlengd tot 1 februari 2019)
Westeinde 48: het overdekken van de binnentuin
Lees verder

Gemeente Noordwijk

2018175220 - (verlengd tot 4 februari 2019)
‘s-Gravendamseweg tegenover 71: het plaatsen van
een trafostation
2018166665 - (Verlengd tot 10 februari 2019)
Annalaan 7, het bouwen van een villa
De Zilk
2018179121 - (verlengd tot 1 februari 2019)
P J de Kokstraat 6: het bouwen van een grotere erker
Het gaat om verlengingsbesluiten 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
2018148145 - 20 december 2018
Koepelweg 3: het legaliseren van de kelder

2018178317 - 21 december 2018
Langevelderlaan 1A: het kappen van vijf bomen
2018197073 - 21 december 2018
Langevelderslag 36: het plaatsen van een zeecontainer
op het strand, 21-12-2018
2018146466 - 19 december 2018
Beethovenweg 9: het bouwen van een aanbouw met
dakterras
Noordwijkerhout
2018139919 - 21 december 2018
Bernadettelaan 3, kavel 23: het bouwen van een woning
De Zilk
2018152601 - 27 december 2018
Zilkerbinnenweg 45: het renoveren van een woonhuis

Welstandsvergadering

Aanvragen vergunning
Voor het aanvragen van een vergunning 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 de Omgevingsdienst West-Holland.

Niet in het riool!
Vet, frituurvet en
olie veroorzaken
verstoppingen
in het riool.
Tip: giet het terug
in een plastic fles
of leeg pak melk
en doe het in de
vet-recyclecontainer.
Klein restje in de pan?
Veeg het weg
met keukenrol!

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.

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 snel
kennis kunt lezen 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.

FRITUURVET?

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 gaan. 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.

Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering
gemeenteraad woensdag 2 januari 2019
Installatie nieuwe raad van de gemeente Noordwijk
Aanvang: 14:00 uur.
Locatie: Oude Jeroenskerk, Voorstraat 44 in
Noordwijk
Agendapunten
1. Opening en welkomstwoord
2. Installatie en beëdiging leden van de gemeenteraad
3. Vaststelling van de agenda
4. Benoeming van de griffier
5. Reglement van Orde van de Raad van de
gemeente Noordwijk 2019
6. Benoeming leden van de agendacommissie
7. Benoeming van de plaatsvervangend griffier
8. Lijst van hamerstukken:
• Verslag Raadsgroep 19 december 2019
• Programmabegroting 2019
• Voorbereidingskrediet reconstructie verlengde
Beeklaan
• Verzamelvoorstel beleidsarm geharmoniseerd

beleid en regelgeving
Intrekkingsverordening met overgangsrecht
van de Huisvestingsverordening
Noordwijkerhout 2015, 1e wijziging.
9. Gedragscode integriteit raadsleden Noordwijk 2019
10. Verzamelvoorstel werkgeverschap van de
gemeenteraad
Het verzamelbesluit bestaat uit:
• de Instructie voor de Griffier;
• de Verordening op de werkgeverscommissie;
• het Delegatiebesluit werkgeverscommissie.
11. Verzamelvoorstel overige verordeningen van de
gemeenteraad
Het verzamelbesluit bestaat uit:
• de Rechtspositieregeling voor politiek
ambtsdragers;
• de Verordening fractieondersteuning en
ambtelijke bijstand;
• de Verordening op het onderzoeksrecht;
• de Verordening op de auditcommissie. Indien
gewenst kan hier apart over gestemd worden.
12. Benoeming en beëdiging wethouders
13. Sluiting
•

Meer informatie
De vergadering vindt plaats in de
Oude Jeroenskerk. De actuele agenda
en de stukken zijn te raadplegen op
noordwijk.nl/gemeenteraad.
Vergaderingen bekijken
Via de website noordwijk.nl/gemeenteraad
worden de vergaderingen van de
gemeenteraad rechtstreeks uitgezonden.
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
 @raadnoordwijk

