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• u hebt geen of weinig vermogen
• u hebt een laag inkomen (maximaal 120% van de
bijstandsnorm)
• voor ieder kind uit een gezin kan een aanvraag
worden ingediend
• voor één kind kan of een sportaanvraag of een
cultuuraanvraag worden gedaan, maar niet allebei.
Hoe aanvragen?
Aanvragen kunt u doen via een intermediair. Een
intermediair is iemand die betrokken is bij de
opvoeding van uw kind zoals: (gym)docenten,
jeugdhulpverleners, sportbuurtwerkers of
medewerkers van het Centrum voor Jeugd en gezin.
De bijdrage voor de kinderen wordt rechtstreeks
betaald aan de vereniging, instelling of winkel.

Eerste onderzoek digipanel:
themajaar 2020
Wat vindt u een mooi thema voor 2020? Waaraan moet
de gemeente met inwoners, verenigingen, stichtingen
en bedrijven in het komende jaar extra aandacht
besteden? De inwoners die zich hebben opgegeven voor
het digipanel Noordwijk krijgen hierover deze week een
vragenlijst toegestuurd.

Deze thema’s benadrukken een bijzondere eigenschap
van de gemeente. Ze bevorderen het toerisme, de
economie en de sociale samenhang in Noordwijk.
Ze bieden kansen aan verenigingen, ondernemers en
bedrijven. Ze geven aanleiding om trots te zijn op onze
gemeente.

Bent u nog geen lid van het digipanel en wilt u
meedenken over het themajaar, geef u dan op via
noordwijk.nl/digipanel.

Gemeenteraad kiest thema
De resultaten van de enquête worden voorgelegd aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad kiest in september het
thema voor 2020 en stelt geld ter beschikking. Daarna
start de gemeente met de voorbereidingen om van het
themajaar 2020 een succes te maken.

Ieder jaar een thema
Ieder jaar staat er in de gemeente Noordwijk een thema
centraal. Het hele jaar door wordt op verschillende
momenten aandacht aan dat thema besteed. Om u een
beeld te geven van de themajaren:
2019 – Noordwijk Cultuur Verbindt
2018 – Noordwijk Space to Be
2017 – Noordwijk City of Sport
2016 – Noordwijk 150 jaar badplaats.

ISD Bollenstreek

Vergoeding voor sport en
cultuuractiviteiten voor kinderen
Vraag
Kan ik via de ISD Bollenstreek voor mijn kinderen geld
krijgen voor sport of cultuuractiviteiten?
Antwoord
Dat kan niet via de ISD Bollenstreek. Maar het
Jeugdfonds Sport & Cultuur heeft wel mogelijkheden.

Aangehouden motie
In de gemeenteraadsvergadering van 25 juni is al
gesproken over het themajaar 2020. Een motie hierover
werd aangehouden. De leden van het digipanel krijgen
nu eerst gelegenheid om hun ideeën aan te dragen voor
het Noordwijkse themajaar 2020.

Hieronder vindt u meer informatie over het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Voor wie?
Hebt u kinderen in het basisonderwijs en/of voortgezet
onderwijs? En hebt u te weinig geld om uw kinderen te
laten sporten of bijvoorbeeld een muziekinstrument te
laten bespelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor
een vergoeding.
Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
• u woont in de gemeente Noordwijk
• u bent particulier
• u hebt kind(eren) in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar
• u bewoont een zelfstandige woonruimte

Wat kunt u krijgen?
Voor sport geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur
maximaal € 225,- per 12 maanden.
Voor cultuur geeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur
maximaal € 450,- per 12 maanden.
Voor leszwemmen is er een speciale regeling voor
kinderen van 6 jaar of ouder.
Meer informatie
Meer informatie over het Jeugdfonds en de
vergoedingen kunt u vinden op de website: https://
jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/zuid-holland/.
Voor vragen over de hoogte van de bijstandsnormen
kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
0800 95 67 000 (gratis)
Website:
www.isdbollenstreek.nl
Per mail:
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk:
bezoek Lokaal Loket Noordwijk
of het WMO Adviescentrum
Noordwijkerhout

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten
In deze rubriek vindt u informatie over meldingen,
vergunningaanvragen 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 overheid.nl.

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
3468 – 2 juli 2019
Evenementenvergunning BuurtBBQ op 13 juli 2019 |
Duinpark
3123 – 2 juli 2019
Vergunning Sport & Spel dinsdagen in juli en augustus
| Bootcampterrein
Lees verder

Gemeente Noordwijk

7559 – 2 juli 2019
Ontheffing sluitingstijd 31 augustus | Alexander Beach
8338 – 4 juli 2019
Buurtborrel 14 juli 2019 | Willem Alexanderpark

Westeinde 82: het aanleggen van een in- en uitrit met
duiker
2019130578 – 2 juli 2019
Wildlaan 26: het plaatsen van een dakkapel

Noordwijkerhout
5447 – 28 juni 2019
Inzameling lege batterijen 24 augustus Centrum
Noordwijkerhout | Direct Force
7894 – 1 juli 2019
RVV Ontheffing Pilarenlaan

De Zilk
2019128135 – 27 juni 2019
Zilkerduinweg 148: het aanleggen of veranderen van
een uitrit

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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019128953 – 28 juni 2019
Bernadettelaan 11 kavel 25: het bouwen van een
woning
2019130874 – 2 juli 2019
Deining 1: het bouwen van een veranda/tuinhuis
2019128384 – 28 juni 2019
Langevelderlaan: het plaatsen van een dakkapel
2019128497 – 30 juni 2019
Scholekster 19: het kappen van een boom
2019130893 – 2 juli 2019
van Berckelweg 32: het updaten van een lichtmast
Noordwijkerhout
2019131736 – 3 juli 2019
Ambachtsweg 5: het gebruiken van een bollenschuur
als tijdelijke feestlocatie
2019128678 – 28 juni 2019
Annalaan 3 (kavel 13, Sancta Maria): het kappen van
veertien bomen
2019130938 – 2 juli 2019
Houtvesterslaantje 18: het legaliseren van woonsituatie
2019127781 – 27 juni 2019
Troelstralaan 2: de nieuwbouw van clubaccommodatie
2019128504 – 28 juni 2019

Verlengingsbesluiten

Noordwijk
2019106536
Graaf Albrechtstraat : het plaatsen van een dakkapel
2019060120
van Speijkstraat 11: het verbouwen van een schuur tot
een woning
Noordwijkerhout
2019097844
Dr. Abraham Kuyperstraat 22: het vervangen van de
dakkapellen aan de voor- en achterzijde
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
2019052624 – 28 juni 2019
Dobbelmannduin 38: het uitbreiden van de woning
2019088258 – 28 juni 2019
Lageweg 6 te Noordwijk: Het (her)inrichten van het
sportcomplex, kappen van bomen en aanleg HWAleiding
2019112099 – 3 juli 2019
Picképlein 6: het bouwen van een veranda
Noordwijkerhout
2019014622 – 9 juli 2019
Maandagsewetering 60: het gebruiken van een
bedrijfswoning als burgerwoning van het pand

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
omgevingsloket.nl. Deze aanvragen worden
behandeld door Omgevingsdienst West-Holland
+31 (0)71 40 83 100 .

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 Herenweg 4 te
Noordwijkerhout en begint om 9:00 uur. De agenda
van die vergadering is de dag voor de vergadering op
te vragen via infobouwen@odwh.nl.

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
+31 (0)71 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
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
overheid.nl. Mocht u dan nog vragen hebben kunt u
uiteraard altijd mailen of bellen met de gemeente of
de omgevingsdienst.

Welstandsvergadering

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 overheid.nl. Houd wel altijd goed de termijnen in
de gaten. Meer info: 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 +31 (0)71 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.

Gemeente Noordwijk

Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering
gemeenteraad dinsdag 16 juli 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk

Agenda Debatraad 20:00-22:00 uur*
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst debatvergadering 18 juni
en 25 juni 2019 (Kadernota)
4. Bespreekstukken
4a. Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan
Correctie Zeewaardig, fase 2
4b. Raadsvoorstel Bouw vijf recreatiewoningen
4c. Brief duurzaamheidsprogramma 2019 met
doorkijk naar 2020 en 2021
4d. Samen maken we Noordwijk – Collegeagenda
2019 - 2022
5. Actuele moties
6. Rondvraag
7. Sluiting

Agenda Besluitenraad 22:15-23:00 uur*
1. Heropening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijsten besluitenraad 18 juni
en 25 juni 2019 (Kadernota), inclusief motie- en
toezeggingenlijst
4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5. Vaststelling hamerstukken
5a. Raadsvoorstel Kunstproject Verdwenen Erfgoed
Noordwijkerhout
5b. Raadsvoorstel Reconstructie Boerenburg fase 5
5c. Raadsvoorstel Exploitatieplan Offem Zuid, 2e
herziening
5d. Raadsvoorstel Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid
deel 2
6. Samen maken we Noordwijk – Collegeagenda
2019-2022
7. Actuele moties
8. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de
besluitenraad zijn indicatief.

Meer informatie

De raadsvergaderingen vinden plaats in De Duinpan
in De Zilk en beginnen om 20:00 uur. De agenda’s
worden definitief vastgesteld ter vergadering.
De actuele agenda en de stukken zijn te
raadplegen op noordwijk.nl/gemeenteraad.
U kunt vanaf 1 januari uitsluitend inspreken in de
Rondetafelgesprekken. Op de website vindt u meer
informatie. Op donderdag 11 juli a.s. is er in het
gemeentehuis van Noordwijk een inloopspreekuur
voor inwoners, van 18:45 uur tot 19:30 uur.

U kunt zich aanmelden tot donderdag 11 juli a.s.
12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder)
van de vergadering voor inwoners een busje laten
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het
gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan.
Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag
15 juli a.s 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Noordwijk, de bibliotheek in
Noordwijkerhout en de bibliotheek in Noordwijk.
Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt
de raadsavond rechtstreeks uitgezonden.
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via @raadnoordwijk.

Samen maken we Noordwijk
Resultaat bereiken vanuit verbinding. Dat staat centraal in de collegeagenda van de gemeente Noordwijk. Misschien ga je alleen
sneller, samen kom je veel verder. Daarvan zijn we overtuigd. Daarom zijn we op deze belangrijke punten aan de slag met inwoners,
ondernemers, vrijwilligers en professionals. Zo sluiten we aan op de energie die in Noordwijk al aanwezig is en komen we tot de
juiste oplossingen. Samen maken we Noordwijk.

Collegeagenda
2019 - 2022

Veilige buurten

Veilig verkeer

Economische
vernieuwing

Samen maken
we Noordwijk
In samenwerking met
inwoners en professionals

In samenwerking met
inwoners en ondernemers

In samenwerking met
ondernemers en professionals

Onderwijs als
sterke basis

Sportvoorzieningen
breed benutten

Eén loket voor hulp

Met wie werken
we samen?

• Inwoners
• Ondernemers
Een duurzame
samenleving

• Verenigingen
• Stichtingen
• Vrijwilligers
• Partners

In samenwerking met
inwoners en professionals

In samenwerking met ondernemers,
vrijwilligers en professionals

In samenwerking met inwoners,
vrijwilligers en professionals

In samenwerking met inwoners,
ondernemers en vrijwilligers

Passende
afvalinzameling

De juiste
woningen bouwen

Bestemmingsplannen
op orde

Aanpak per kern

In samenwerking met inwoners

In samenwerking met
inwoners en professionals

In samenwerking met
inwoners en ondernemers

In samenwerking met inwoners,
vrijwilligers en ondernemers

