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Harmonisatie gemeentelijke verordeningen
Op 12 februari 2020 heeft de gemeenteraad
besloten de verordeningen voor de gemeentelijke
duurzaamheidsubsidies, duurzaamheidsleningen en
stimuleringsleningen van de voormalige gemeenten
Noordwijk en Noordwijkerhout te harmoniseren.
Daarnaast is de looptijd van deze regelingen verlengd
tot en met 30 juni 2021.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
Duurzaam Bouwloket:
Website: duurzaambouwloket.nl
Telefoon: +31 (0)72 74 33 956

Vergadering Monumentencommissie op
12 maart 2020
Op donderdag 12 maart 2020 vergadert de
Monumentencommissie Noordwijkerhout in de
Boekhorstzaal van het gemeentehuis Noordwijkerhout.
De openbare vergadering begint om 9:00 uur.

Op zoek naar advies en tips over het verduurzamen van uw woning?

Kom naar het spreekuur duurzaam wonen
Wij helpen u graag gratis op weg met advies over
het energiezuiniger en duurzamer maken van uw
woning en de subsidiemogelijkheden. Met alle vragen
over verduurzamen kunt u terecht bij onze adviseur
Energietransitie, Julian Spierenburg. Hij ontmoet u
graag tijdens één van zijn spreekuren.
Meer informatie
Ga naar noordwijk.nl/duurzaamwonen
Spreekuren duurzaam wonen
• Bibliotheek Noordwijkerhout
Vrijdag 6 maart 2020 | 17:00 - 20:00 uur en
vrijdag 27 maart 2020 |14:00 - 17:00 uur
• Supermarkt Dirk van den Broek, Noordwijkerhout
Vrijdag 13 maart 2020 | 10:00 - 13:00 uur

• De Schelft, Noordwijkerhout
Donderdag 19 maart 2020 | 10:00 - 13:00 uur
• De Duinpan, De Zilk
Donderdag 19 maart 2020 | 14:00 - 17:00 uur
• Gemeentehuis Noordwijk
Donderdag 2 april 2020 | 17:00 - 20:00 uur en
vrijdag 1 mei 2020 | 14:00 - 17:00 uur
• Supermarkt Vomar Voordeelmarkt, Noordwijk
Donderdag 9 april 2020 | 10:00 - 13:00 uur
• Bibliotheek, Noordwijk
Vrijdag 17 april 2020 | 14:00 - 17:00 uur
• Boekhandel Van Der Meer, Noordwijk
Vrijdag 24 april 2020 | 11:00 - 14:00 uur
• De Muze, Noordwijk
Vrijdag 8 mei 2020 | 13:00 - 16:00 uur

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

Ter inzage
Digitaal zijn de agenda en het verslag te raadplegen
onder het nieuws op noordwijk.nl
De voorlopige agenda en het verslag liggen ook ter
inzage in het gemeentehuis Noordwijk (Voorstraat 42).
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 Ruben Daniels
(071) 36 60 000.

ISD Bollenstreek

Budgetbeheer
Vraag
Ik heb moeite met het beheren van mijn inkomsten en
uitgaven. Kan de ISD Bollenstreek mij daarbij helpen?
Antwoord
Ja, dat kan via budgetbeer van de ISD Bollenstreek.
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.
Wat is budgetbeheer?
Budgetbeheer houdt in dat de ISD Bollenstreek uw
financiën bijhoudt en zorgt dat uw rekeningen op tijd
worden betaald. Op deze manier lopen uw eventuele
schulden niet verder op. U hebt dan de tijd om uw
financiële zaken weer op orde te brengen.
Termijn budgetbeheer
De ISD gaat ervan uit dat u binnen een jaar weer zelf
uw financiën kunt beheren. Blijkt na een jaar dat dit
(nog) niet mogelijk is, dan kunt u om verlenging van
het budgetbeheer vragen.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor budgetbeheer moet
u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare rondetafelgesprekken gemeenteraad dinsdag 10 maart 2020
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Gemeentekantoor Noordwijk, Voorstraat 42 te Noordwijk

Agenda Rondetafelgesprekken vanaf 20:00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststelling van de agenda
Raadsvoorstel Kadernota Parkeren – Gesprek
Raadsvoorstel grondstoffenbeleidsplan – Gesprek
Raadsvoorstel Handhavingsverordening PW, IAOW, IOAZ, Wmo en Wgs ISD Bollenstreek – Gesprek
Sluiting

Meer informatie

De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan
verschillen per keer. De actuele agenda en de stukken
zijn te raadplegen op noordwijk.nl/gemeenteraad.
Op de website staat welke mogelijkheden er zijn om
in te spreken.
Het Gesprek: hierin worden onderwerpen en
raadsvoorstellen geagendeerd, waarover de raad
meer informatie wenst. Inwoners, verenigingen,

• Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de
bijstandsnorm:
€ 1.856,58 (norm januari 2020) voor een echtpaar
(met of zonder kinderen)
€ 1.299,61 (norm januari 2020) voor een
alleenstaande (ouder)
• Uw vermogen is niet hoger dan:
€ 12.450,- (norm januari 2020) voor een echtpaar
(met of zonder kinderen) of een alleenstaande ouder
€ 6.225,- (norm januari 2020) voor een alleenstaande
• Er moet een noodzaak zijn om budgetbeheer in te
zetten.
Hoe aanvragen?
Als u denkt in aanmerking te komen voor
budgetbeheer, dan kunt u voor het aanvraagformulier
terecht bij de ISD Bollenstreek.
Ondersteuning bij schulden
Hebt u (problematische) schulden, dan kunt u voor
schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek terecht.
Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over budgetbeheer
en schulddienstverlening 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.
Volg de ISD Bollenstreek ook op:



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

instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de
voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht
worden uitgenodigd om aan tafel te zitten. Ook is
het mogelijk om in te spreken. Aanmelden hiervoor
kan tot dinsdag 10 maart 2020 18:00 uur via
griffie@noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk

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.

Genoemde stukken liggen vanaf 4 maart t/m 15 april
2020 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf 5
maart t/m 15 april 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.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2020-002150 – 20 februari 2020
Langevelderlaan 1A | het kappen van de bomen
2020-002247 – 21 februari 2020
Hoogwakersbosstraat 13 | het plaatsen van een
dakkapel
Noordwijkerhout
2020-002155 – 20 februari 2020
Duinschooten 12/214 | het plaatsen van een luifel aan
de achterkant
2020-002251 – 23 februari 2020
Simon Emtinckstraat 11 | het plaatsen van een
dakkapel
De Zilk
2020-002183 – 20 februari 2020
Hafkenscheidtlaan 32 | het veranderen van de gevel op
de 1e verdieping

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
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Noordwijk
14802 - 28 februari 2020
DHW vergunning Beachclub C Koningin Astrid
Boulevard
15267 - 28 februari 2020
Kinderfestival 1ste fase 28 juni 2020 Koningin
Wilhelmina Boulevard
15274 - 28 februari 2020
Levende Beelden festival 1ste fase 19 juli + 23
augustus 2020 Koningin Wilhelmina Boulevard
15261 - 28 februari 2020
Cirques des dunes 1ste fase 4 juli + 15 augustus 2020
Koningin Wilhelmina Boulevard
11098 - 28 februari 2020
Kunstklank Winterreis 6-15 maart 2020 gebouw Buijze
Pers
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.

fixi.nl

Bestemmingsplan ‘Leidsevaart 52’
vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 18 februari 2020 het
bestemmingsplan ‘Leidsevaart 52’ met plancode
NL.IMRO.0575.BPBGLeidsevaart52-VA01 vastgesteld
en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

18-129.4 Fixi banieren 1 x 2 mtr.indd 5

28-2-2020 11:11:26
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Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019-015471
Keplerlaan 1 | het bouwen van een congresgebouw
2020-000686
Beeklaan 212 | het vervangen/vergroten van een
dakkapel
Noordwijkerhout
2019-022387
Delfweg 18 | het uitbreiden van bedrijfsruimte en
wijzigen van de gevels

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2019-021922 – 21 februari 2020
De Ruyterstraat 47 | het plaatsen van een dakkapel

2020-001033 – 21 februari 2020
Trompstraat 3 | het plaatsen van een dakkapel
2020-000667 – 24 februari 2020
Hogeweg | het aanleggen van 4 boogzinkers en het
kappen van bomen
2019-013859 – 24 februari 2020
Bernadettelaan 25 (kavel 141) | het bouwen van een
woning
2020-001996 – 26 februari 2020
Oranje Nassaustraat 9 | het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak
2020-000803 – 26 februari 2020
Breloftpark 20 | het aanleggen van een uitrit/verlagen
van een stoep
2019-015744 – 26 februari 2020
Bos, Zee en Duin 11 | het bouwen van een carport

Welstandsvergadering

De Zilk
2020-000676 – 24 februari 2020
PJ Warmerdamstraat 23 | het wijzigen van de gevel

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: 2020-001375.

Noordwijkerhout
2020-001044 – 24 februari 2020
Meeuwenlaan 28 | het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak 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

Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer – Zeereep 105 te Noordwijk
Wij hebben de volgende melding ontvangen:
Strandpaviljoen De Koele Costa, Zeereep 105 te
Noordwijk. De melding gaat over het veranderen van
een strandpaviljoen (zaaknummer 2020-001375). Het
betreft een uitbreiding van het bestaande paviljoen
richting de zee.

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.

De eerstvolgende welstandsvergadering zal
plaatsvinden op 5 maart 2020 in het gemeentehuis
aan de Herenweg 4 te Noordwijkerhout.

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.

