Week 4 | 2019

Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk
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Besluiten in het kader van de heﬃng en de
inning van belastingen
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat zij in haar vergadering van 15 januari
2019 heeft besloten tot vaststelling van de volgende
besluiten:
• Besluit tot aanstelling onbezoldigd
gemeenteambtenaar;
• Aanwijzings- en mandaatbesluit WOZ en Belastingen
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke
Belastingen Bollenstreek
• Aanwijzingsbesluit WOZ en Belastingen
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke
Belastingen Bollenstreek

Vaststelling mandaatbesluit
De Heﬃngsambtenaar heeft op 16 januari 2019
besloten tot:
• vaststelling van het Mandaatbesluit
Heﬃngsambtenaar
• vaststelling van het Mandaatbesluit
Heﬃngsambtenaar leges ODWH
• overdracht van zijn bevoegdheid om te besluiten op
verzoeken in het kader van de WOB en de WHO aan
het college van burgemeester en wethouders

De gemeente Noordwijk gaat voor duurzaam en verlengt
de isolatieactie waarmee woningbezitters een scherpe
prijs krijgen op de uitvoer van spouwmuur-, vloer- en
bodemisolatie tot 1 maart 2019.
Informatie op 7 en 12 februari 2019
Wilt u met korting uw huis isoleren? Kom dan naar één
van de informatieavonden.
• Donderdag 7 februari a.s. in het Northgo College,
Noordwijk
• Dinsdag 12 februari a.s. in Trefcentrum De Duinpan,
De Zilk
Inloop is vanaf 19.00 uur. De avond start om 19.30 uur.

Onafhankelijk advies
Tijdens de avond geeft het Duurzaam Bouwloket
onafhankelijk advies over isolatiemaatregelen,
-materialen en belangrijke aandachtspunten. Ook is er
ruimte om vragen te stellen aan de isolatiebedrijven
die meedoen aan de actie, en aan de Omgevingsdienst
West-Holland over het aanvragen van subsidie.
Graag vooraf aanmelden
Aanvragen van een vrijblijvende offerte of opgeven voor
één van de informatieavonden kan via de website van
het Duurzaam Bouwloket: www.duurzaambouwloket.nl/
odwh. Hier staat ook meer informatie over de spelregels
van de isolatieactie en over gemeentelijke subsidies.

De Invorderingsambtenaar heeft op 16 januari 2019
besloten tot:
• vaststelling van het Mandaatbesluit
Invorderingsambtenaar
• overdracht van haar bevoegdheid om te besluiten op
verzoeken in het kader van de WOB en de WHO aan
het college van burgemeester en wethouders

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.

Gemeente Noordwijk
Werk in uitvoering

De gemeente werkt aan verbeteringen in de openbare
ruimte. Dat levert soms verkeershinder op. In deze
rubriek informeren we u over deze werkzaamheden.
Meer informatie vindt u over deze werkzaamheden.
Meer informatie vindt u op onze website, noordwijk.nl/
werkaandeweg
Of volg ons via Twitter: @noordwijkzh

Noordwijkerhout
Victoriberg
Werkzaamheden Victoriberg tussen de rotonde
Schulpweg en Groenewege.
De Zilk
Zilkerduinweg
Vernieuwing van de rijweg en voetpad. Tijdelijk
afgesloten en instelling éenrichtingsverkeer voor
gedeelte vanaf Regenvlietweg tot aan N206 en
omgekeerd.

Bestemmingsplannen
Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan
‘Correctie Zeewaardig, fase 2’
Voor de volgende locaties wordt het bestemmingsplan
gecorrigeerd en worden de bouwmogelijkheden
teruggebracht tot de bepalingen uit het voorheen
geldende bestemmingsplan.
Lees verder

Gemeente Noordwijk

Het betreft:
• Huis ter Duin (Koningin Astrid Boulevard 5)
• Gat van Palace
• de strook Hoofdstraat (98-104)/ Palaceplein (7-13)/
De Grent (10-36 en A.v.Royenstr 108)
• hoek Golfbaan/Wantveld (deel van Golﬄat)
• de gebouwen tussen Olieburg/Noordzeestraat
• Bomstraat 7-15
• Parallel Boulevard 206-208
• Trompstraat 3-11
• Nieuwe Zeeweg 90-92
• Schoolstraat 3-5
• Garageboxen op de percelen (betreft alle letters):
Parallelboulevard 210-212 / Vuurtorenplein 1214 / Golfbaan 1 en 93 / Trompstraat 1 / Abr. Van
Royenstraat 100
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Correctie
Zeewaardig, fase 2’ met plan-ID: NL.IMRO.0575.
BPZeewaardigCorr2-VO01 ligt vanaf 23-01 t/m 0503-2019 ter inzage. In deze periode kan iedereen een
inspraakreactie indienen.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019006734 – 11 januari 2019
Keplerlaan 1: het bouwen van een
bezoekerscontrolepunt
2019006778 – 14 januari 2019
Hyacinthstraat 1: het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak
2019009826 – 16 januari 2019
Oude Zeeweg 84: het tijdelijk wijzigen van het gebruik
2019007465 – 11 januari 2019
Zonnekant 85: het plaatsen van een dakkapel aan de
voorgevel
2019008904 – 15 januari 2019
van Berckelweg 54A: het vervangen van een luifel
2019008605 – 15 januari 2019
van de Mortelstraat 114: het verbouwen van de woning
2019009167 – 16 januari 2019
van de Mortelstraat 254: 16-01-2019
2019008372 – 15 januari 2019
van de Mortelstraat: het opslaan van roerende zaken

Noordwijkerhout
2019007555 – 14 januari 2019
Abeelenpark 2: het bouwen van een woning
2019006883 – 11 januari 2019
Annalaan 5, kavel 124: het kappen van twee bomen
2019008631: 11 januari 2019
BAVO-terrein: het aanleggen van een tijdelijke dam en
duiker
2019009729 – 16 januari 2019
Dr. Schaepmanlaan: het kappen van bomen
2019007270 – 14 januari 2019
Liduinalaan 8, kavel 10: het kappen van bomen
2019005815 – 10 januari 2019
Provinciale weg N206, ten zuiden van bebouwde kom,
het aanleggen van een zonnepark
2019005840 – 10 januari 2019
Westeinde 79: het bouwen van een bijgebouw bij een
gemeentemonument

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2018155082 – 11 januari 2019
De Boender 12: het bouwen van een woning
2018166996 – 11 januari 2019
Dobbelmannduin 10: het kappen van drie bomen
2018185163 – 15 januari 2019
Duineveld Fase 2 G 3556: het splitsen van
bouwnummer 95 in 2 aparte woningen
2018151625 – 10 januari 2019
Giraffelaan 4 en 6: het transformeren van 2 woningen
naar 4 appartementen, 10-01-2019
2018202317 – 17 januari 2019
Park Groene Long: het kappen van 7 bomen in park de
Groene Long
2018154098 – 15 januari 2019
Zeestraat 82: het plaatsen van een glazen schuifwand
Van rechtswege
2018135093 – 15 januari 2019
Offemweg 38 te Noordwijk, het aanpassen van de inrit
Noordwijkerhout
2018162169 – 16 januari 2019
nabij Herenweg 29: het aanleggen van een uitweg tbv
nieuwe verbindingsweg voor het sportpark,

Welstandsvergadering
De welstandscommissie Dorp, Stad en Land
houdt iedere week op donderdag een openbare

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.

Wet geluidhinder
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
maakt bekend:
IenW/BSK-2018/269654 – 10 december 2018
Omgeving Quarles van Uffordstraat: de ten hoogste
toelaatbare waarde van de geluidsbelasting die de gevels
van woningen mogen ondervinden te hebben vastgesteld

Openingstijden
Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)
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
Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
alleen op afspraak
Alleen op afspraak voor 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
(071) 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.

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. 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.

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.

