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Werk in uitvoering

Noordwijk
Verlengde Beeklaan
Vanaf 4 maart 2019 tot en met 10 mei 2019 afgesloten
vanaf rotonde Herenweg tot de op- en afrit N206.
Omleiding wordt met borden aangegeven.
Noordwijkerhout
Reigerlaan, Zwaluwlaan, Koekoeklaan, Kievitshorn en
Sperwerkroft
Uitvoeren van groot onderhoud aan wegen en voetpaden
Van Iersellaan, van der Weijdenlaan
Werkzaamheden aan kabels en leidingen.
De Zilk
Herinrichting Zilkerduinweg
Tot en met voorjaar 2019 vernieuwing van de
rijweg en voetpad. Tijdelijk afgesloten en instelling
éenrichtingsverkeer voor gedeelte vanaf Regenvlietweg
tot aan N206 en omgekeerd.

Expositie gemeentehuis Noordwijkerhout

Sportpark De Boekhorst

Enrike van der Linden en Max van der Zwaag exposeren
tot en met 26 april in de hal van het gemeentehuis in
Noordwijkerhout.

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.

Passies
Enrike schildert en Max schrijft. Sinds een paar jaar
combineren zij hun passies.
Meer informatie
Meer informatie over de werken van Enrike en Max vind
je op: www.schilderschrift.nl.

Gemeente Noordwijk

Monumentencommissie
Op donderdag 21 maart 2019 vergadert de
monumentencommissie in de raadszaal van het
gemeentehuis in Noordwijkerhout. De openbare
vergadering begint om 9:00 uur.

Wil je op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen
rondom sportpark De Boekhorst? Meld je dan aan voor
de nieuwsbrief via noordwijk.nl/sportparkboekhorst.

De agenda
De volgende punten staan op de agenda:
- Zilkerduinweg 360/362
- Langevelderweg 37c
- Herenweg 4
De agenda ligt inclusief bijbehorende stukken vanaf
woensdag 20 maart 2019 tijdens openingsuren bij de
receptie van het gemeentehuis, locatie Noordwijkerhout.
Spreekrecht
U heeft maximaal 5 minuten spreekrecht over de
onderwerpen die op de agenda. Wilt u gebruik maken
van het spreekrecht? Meld u dan voor woensdag 20
maart voor 12:00 uur aan.
Informatie
Wilt u meer informatie of bij de vergadering aanwezig
zijn? Neem dan contact op met de secretaris van
de monumentencommissie, Monique Zonneveld via
gemeente@noordwijk.nl.

Vergunningsaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

ISD rubriek

Gebruik Regiotaxi zonder Wmo-indicatie

Ook zonder Wmo-indicatie kunt u gebruik maken van
de Regiotaxi. U betaalt dan alleen een hoger tarief,
maar verder is de service van de Regiotaxi hetzelfde
als met een Wmo-indicatie.
Wat is de Regiotaxi
De Regiotaxi is een vorm van aanvullend openbaar
vervoer en beschikbaar voor alle burgers uit de
gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen.
De extra service van de Regiotaxi is dat het vervoer
van deur tot deur is. Voor meer informatie over
de Regiotaxi kunt u terecht op www.rthr.nl en bij
de klantenservice van de Regiotaxi, bereikbaar op
telefoonnummer (0900) 202 23 69.

Toekenning straatnaam/openbare ruimte
‘Verlengde Bosweg’
Op 19 februari 2019 heeft het college van
burgemeester en wethouders voor het (fiets)pad in
het verlengde van de Bosweg in de Noordduinen de
volgende naam van de Openbare Ruimte toegekend:
Verlengde Bosweg. Het besluit ligt ter inzage van 20
maart t/m 30 april 2019. Belanghebbenden kunnen in
deze periode bezwaar maken.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019044787 – 8 maart 2019
’s-Gravendijckseweg: het kappen van bomen
Lees verder

Gemeente Noordwijk

2019045131 – 8 maart 2019
Achterweg (volkstuinen): het bouwen van een schuur
en een hobbykas
2019048848 – 14 maart 2019
Boerenburgerweg 35: het realiseren van een
werkterrein
2019044943 – 7 maart 2019
Dahliastraat 42: het plaatsen van een dakkapel
2019048655 – 13 maart 2019
Huis ter Duinstraat 26: het plaatsen van een Tiny house
2019049345 – 13 maart 2019
Kraaierslaan 30 te Noordwijk, het uitbreiden van het
aantal camperplaatsen
2019047159 – 11 maart 2019
Langevelderlaan, kavel 44: het kappen van bomen
2019046869 – 13 maart 2019
Pauluslaan 24: het kappen van een boom
2019049143 – 13 maart 2019
Zwarteweg (Appelhof): het bouwen van 40 studio’s
2019049282 – 13 maart 2019
Zwarteweg: Nieuwbouw 48 plaatsen jongeren
Noordwijk
2019044693 – 7 maart 2019
aan de Rozenburg (M 1029): het kappen van tien bomen
Noordwijkerhout
2019030250 – 15 februari 2019
Herenweg 4 te Noordwijkerhout, het bouwen van een
fietsoverkapping
2019046850 – 11 maart 2019
Liduinalaan 26, kavel 119: het kappen van bomen
2019047022 – 11 maart 2019
Liduinalaan 8: het bouwen van een woning
2019046767 – 9 maart 2019
Schippersvaartweg 7: het bouwen van een schuur
2019047291 – 12 maart 2019
van ‘t Haaffstraat 25: het plaatsen van een
zeecontainer

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend, dat zij het voornemen heeft vergunning te
verlenen voor:
Noordwijkerhout
2018-008362
Bernadettelaan 7: het bouwen van een
eengezinswoning

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijkerhout
2018197357 – (verlengd tot 18 april 2019)
Delfweg 48: *4/3 nadere gegevens brand opgevraagd;
het verbouwen van een bedrijfshal
De Zilk
2018206756 – (verlengd tot 22 april 2019)
Beeklaan 18: het maken een laadkuil, entree, wijzigen
van gevel
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.

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019023425 – 14 maart 2019
Duinweg 97: het plaatsen van een keerwand
2019006734 – 8 maart 2019
Keplerlaan 1: het bouwen van een
bezoekerscontrolepunt
2018181141 – 13 maart 2019
Koningin Wilhelmina Boulevard 20 te Noordwijk, het
bouwen van een technische schacht
2018205399 – 8 maart 2019
N444, Leidsevaart: het realiseren van een tijdelijke
verkeersbrug en in- en uitrit
2019009826 – 12 maart 2019
Oude Zeeweg 84: het tijdelijk wijzigen van het gebruik
2019003751 – 13 maart 2019
Willem-Alexanderpark 13: het plaatsen van een
dakkapel
2019028214 – 13 maart 2019
Witte de Withstraat 16: het plaatsen van een dakkapel
op het voordakvlak

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
(071) 40 83 100.

Wijziging ontheffing Bouwbesluit Nieuwe
Zeeweg e.o. Noordwijk (Duineveld fase 2)
De Omgevingsdienst West-Holland maakt met
toepassing van het Bouwbesluit 2012 het volgende
bekend.
Op 5 februari jl. is aan Heijmans Vastgoed B.V. te
Rotterdam op basis van artikel 8.3 lid 3 van het
Bouwbesluit 2012 ontheffing verleend voor het mogen
uitvoeren van bouwwerkzaamheden aan de keldervloer
van het plan Duineveld fase 2 (Nieuwe Zeeweg sectie
G, perceel 3556 in Noordwijk) met materieel waarmee
de geluidswaarden en blootstellingsuren van het
Bouwbesluit 2012 worden overschreden. Een en ander
is gepubliceerd op 5 februari 2019.
Het tijdstip waarop deze werkzaamheden voor
eenmaal 24 aaneengesloten uren plaatsvindt is
gewijzigd van week 16 t/m week 18 in week 14 t/m 16.

Welstandsvergadering
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 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.

2018081825 – 7 maart 2019
Vincentlaan 3: het bouwen van een woonhuis
Noordwijkerhout
2019008631 – 8 maart 2019
BAVO-terrein: het aanleggen van een waterpartij,
tijdelijke dam en duiker
2018190320 – 11 maart 2019
Dr Schaepmanlaan 2: het herinrichten van sportpark
De Boekhorst
2019022643 – 13 maart 2019
Liduinalaan 15 kavel 106: het kappen van bomen
2018192945 – 7 maart 2019
Tulpstraat 7: het kappen van 370 bomen op het BAVOterrein

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.
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Vertel ons wat in jouw kern belangrijk is
Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout of De
Zilk. Waar je ook woont in de nieuwe gemeente Noordwijk, in
de kern draait het om jou. Elk collegelid heeft daarom een
kern onder zijn hoede genomen:





Dennis Salman - Noordwijk Binnen
Henri de Jong - Noordwijk aan Zee
Sjaak van den Berg - Noordwijkerhout
Roberto ter Hark - De Zilk

Ze willen dan ook horen wat er leeft. Dagelijks gebeurt dat al
tijdens allerhande gesprekken. Vaak bij toeval. Maar nu
pakken ze het structureel op. Daarom is voor elke kern een
ontmoeting georganiseerd met de wethouder. De komende
weken zijn ze ingepland.

Save the date. En kom ook. Vertel jouw ‘kernwethouder’ wat
je belangrijk vindt. Wat je aan knelpunten ziet. Wat de
aandacht verdient in jouw kern. Wat de wethouders te
horen krijgen zullen ze gebruiken bij het maken van de
keuzen waarvoor ze staan, onder andere bij het opstellen van
de Collegeagenda Noordwijk. Het programma waarin komt te
staan wat we moeten doen voor Noordwijk. Voor jouw kern.
Om er fijne woon- en werkplek van te maken.
Je bent van harte uitgenodigd om ons te vertellen wat
volgens jou belangrijk is. We zijn benieuwd naar je ideeën.

Bekijk ook: noordwijk.nl/kernbezoek

Noordwijk Binnen | donderdag 21 maart

Noordwijk aan Zee | dinsdag 26 maart

Wethouder Dennis Salman

Wethouder Henri de Jong

Locatie: Sportpark Duinwetering

Locatie: Radisson Blu Palace Hotel

Aanvang: 19:30 uur

Aanvang: 19:30 uur

Noordwijkerhout | maandag 1 april

De Zilk | dinsdag 9 april

Wethouder Sjaak van den Berg

Wethouder Roberto ter Hark

Locatie: De Witte Kerk

Locatie: De Duinpan

Aanvang: 19:30 uur

Aanvang: 19:30 uur

