20 april 2020

Brief van het college van Burgemeester en Wethouders aan de inwoners van de gemeente Noordwijk over de gevolgen van
de coronacrisis voor de Dodenherdenking en evenementen.
Beste inwoners,
De coronacrisis raakt ons allen. Wij voelen allen de gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van
het coronavirus tegen te gaan. We moeten 1,5 meter afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven. Deze maatregelen
hebben helaas ook gevolgen voor de Lintjesregen, voor Koningsdag, de Dodenherdenking op 4 mei en de viering van 75 jaar
vrijheid op 5 mei. In deze brief informeren wij u hierover.
Geen evenementen tot 1 juni
Door de coronacrisis zijn alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni niet toegestaan. De Lintjesregen en aubade in
april zijn hierdoor niet mogelijk. Ook Koningsdag kan niet op straat worden gevierd. Wij willen voorkomen dat mensen
samenkomen, want hoe jammer ook, dat kan niet in deze tijd. Gelukkig worden er via internet wel leuke alternatieven
bedacht door de Oranjevereniging en door inwoners. Samen dingen doen kan nog steeds, zonder elkaar te ontmoeten. Dat
is mooi om te zien.
Wat doen we op 4 mei?
De gemeente hangt op 4 mei de vlag de gehele dag halfstok ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. Wij vragen u om
dat ook te doen.
De Dodenherdenking vindt dit jaar in onze gemeente op een aangepaste wijze plaats. De burgemeester legt op 4 mei
in iedere kern een krans bij de herdenkingsmonumenten. Dit doet zij namens onze hele gemeenschap. Dit zal ZONDER
PUBLIEK gebeuren voor een ieders veiligheid. Om 20.00 uur zijn er dus geen plechtigheden bij de monumenten.
Ook de landelijke herdenkingsdienst vindt zonder publiek plaats. U kunt deze herdenking thuis via de tv volgen.
Voor het college was het geen gemakkelijk besluit om de Dodenherdenking op deze wijze te laten plaatsvinden. Helaas
dwingt de huidige coronacrisis ons hiertoe. Wij rekenen dan ook op uw begrip hiervoor.
5 mei 2020: 75 jaar Vrijheid
Het gemeentebestuur wilde dit jaar extra aandacht schenken aan de bevrijding van Nederland, nu 75 jaar geleden. Daarom
is ’75 jaar Vrijheid’ gekozen tot themajaar van onze gemeente. Vele inwoners hebben zich ingezet om een evenement te
organiseren om onze vrijheid te vieren. Wij betreuren het zeer, dat deze evenementen door de genomen maatregelen als
gevolg van de coronacrisis tot 1 juni niet door kunnen gaan.
Toch kunnen wij met zijn allen wel laten zien, dat wij onze vrijheid waarderen. Dat kunnen we doen door de Nederlandse
vlag op 5 mei in top te hangen. Want leven in vrijheid is niet vanzelfsprekend.
Wij hopen met u dat de coronacrisis snel voorbij is. Dat we snel weer ons normale leven op kunnen pakken. En vooral, dat u en
uw naasten gezond blijven.
Met vriendelijke groet,

C. Hof

mw. W.J.A. Verkleij

gemeentesecretaris

burgemeester
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Komt u in aanmerking voor uitstel van betaling bij huur, retributie en canon?

Uitstel
De gemeente krijgt hierover veel signalen van
ondernemers en verenigingen die om hulp vragen. De
gemeente is daarom bereid om voor de maanden maart
tot en met juni 2020 uitstel van de betaling te verlenen.

• welke overeenkomst het betreft;
• beschrijving van uw omstandigheden waardoor
u niet kunt betalen (enkel vermelden van
liquiditeitsproblemen is niet voldoende);
• per welke datum uw probleem is ontstaan/ontstaat.
Wat gebeurt er met uw melding?
U krijgt na uw melding automatisch uitstel tot 1 juli
2020. De gemeente werkt de komende periode uit
hoe uitstel van de betaling kan worden omgezet naar
bijvoorbeeld een betalingsregeling.

Voor wie is dit bedoeld?
Dit aanbod geldt voor: huurders, pachters, erfpachters
en opstalrechthouders van gemeentelijk onroerend
goed, als gronden en panden.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en
bedrijven en met uw privacy. Daar mag u op vertrouwen.

Wat hebben wij nodig?
U kunt u (bij voorkeur per e-mail) melden. Graag
ontvangen wij:
• uw naam, adres, contactgegevens en indien aanwezig
KvK-nummer;

Mail of per post
U kunt uw melding per e-mail sturen aan:
gemeente@noordwijk.nl
Liever per post? Dan kunt u uw melding sturen naar
Gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk

Openingstijden Klantcontactcentrum
Let op: ook gemeente Noordwijk handelt naar de
aanvullende maatregelen in de aanpak van het
coronavirus. U kunt niet meer zonder afspraak
terecht bij de gemeente Noordwijk. Bel voor een
afspraak naar het klantcontactcentrum. U kunt geen
afspraken meer online maken.

Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Portefeuille
Henri de Jong was vanaf woensdag 2 januari 2019
wethouder voor het CDA. Ruimtelijke Ordening en
Bouwen waren belangrijke portefeuille-onderdelen.
Verklaring
Vandaag heb ik besloten om het wethouderschap van
de gemeente Noordwijk neer te leggen. Het is gebleken
dat het wederzijdse vertrouwen tussen de CDA-fractie
en mij onvoldoende is.
Ik denk dat ik nooit een eerlijke kans heb gekregen van
een deel van de Noordwijkse partijleden. Er werden
soms dingen van mij verlangd die niet terug te vinden
waren in het CDA-programma en/of coalitieakkoord.
In de praktijk bleek ik meer een bestuurder dan een
partijman.

noordwijk.nl/corona
noordwijk.nl/corona

Komt u in acute betalingsproblemen bij het moeten
betalen van de huur die u de gemeente verschuldigd
bent tijdens deze coronacrisis? Meld u dan bij de
gemeente.

Maandag 20 april 2020 heeft Henri
de Jong zijn functie als wethouder
neergelegd. Hij laat de voorzitter
en de leden van de gemeenteraad
weten dat hij zich per direct
terugtrekt.

naar ons klantcontactcentrum: +31 (0)71 36 60 000

De grondbeginselen van de partij vind ik belangrijk,
maar als wethouder wilde ik vooral het algemeen belang
dienen van Zilkers, Noordwijkers en Noordwijkerhouters.
Ik ben trots op de behaalde resultaten en bedank
het college en alle medewerkers voor de goede
samenwerking. Ik betreur dat het nu voor mij eindigt en
wens mijn opvolger veel succes.
Henri de Jong, maandag 20 april 2020

Belastingen Bollenstreek

Bekendmaking besluit college inzake
gegevensverstrekking
Belastingen Bollenstreek doet de uitvoering voor
wat betreft de WOZ en de heffing en inning van
gemeentelijke belastingen voor de gemeenten
Noordwijk, Lisse en Teylingen. Belastingen
Bollenstreek valt onder de gemeente Noordwijk als
centrumgemeente.
De colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten Noordwijk, Lisse en Teylingen hebben op
14 april 2020 gezamenlijk besloten tot vaststelling
van het:
• Besluit gegevensverstrekking Gemeentelijke
belastingen Bollenstreek

Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Alleen op afspraak
Als het niet kan wachten. Bel dan voor een afspraak

Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

Op basis van dit besluit kan Belastingen Bollenstreek
gegevens verstrekken aan andere onderdelen van de
gemeente ten behoeve van de uitoefening van een
publiekrechtelijke taak.
De verkrijger van de gegevens heeft een
geheimhoudingsplicht.
Het besluit treedt in werking op 1 mei 2020.
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Dienstverlening rondom feestdagen
De volgende gemeentelijke onderdelen en
samenwerkingsverbanden zijn rondom de
feestdagen minder bereikbaar of leveren hun
diensten op andere momenten.
Gemeentelijke locaties
De publieksbalies in het Klantcontactcentrum
Noordwijk zijn gesloten op:
• Maandag 27 april 2020 (Koningsdag)
• Maandag 4 mei 2020
• Dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
Lokaal Loket Noordwijk
Het lokaal loket is gevestigd in het gemeentehuis,
Voorstraat 42. Het lokaal loket is gesloten op:
• Maandag 27 april 2020 (Koningsdag)
• Maandag 4 mei 2020
• Dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
Het Wmo Adviescentrum is gesloten op:
• Maandag 27 april 2020 (Koningsdag)
• Maandag 4 mei 2020
• Dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag)

Centrum voor Jeugd en Gezin

Heeft u vragen over opvoeden en
opgroeien?

Bereikbaarheid ODWH en Bouwloket
Noordwijk tijdens Koningsdag

Het is heel moeilijk om het gezellig te houden thuis nu
wel zo op elkaar zitten. Mijn kinderen luisteren slecht,
en ik verlies mijn geduld ook vaker. Hoe kan ik hier het
beste mee omgaan?

Maandag 27 april 2020 zijn de Omgevingsdienst WestHolland en het Bouwloket in Noordwijk gesloten.
Op dinsdag 28 april 2020 zijn wij weer telefonisch
en per e-mail te bereiken voor inwoners en bedrijven
voor informatie over omgevingsvergunningen,
milieuonderwerpen en bouwtoezicht.

Met dit soort vragen over opvoeden en opgroeien
kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
Noordwijkerhout, Via Antiqua 23. Bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin kunnen (aanstaande ) ouders/
opvoeders, kinderen en jongeren terecht met alle
vragen over opvoeden en opgroeien. Ook grootouders
en professionals zijn van harte welkom.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt gratis informatie
en advies, steun en begeleiding, specialistische hulp
en coördinatie van zorg. Informatie over opvoeden en
opgroeien vind je op onze site cjgnoordwijk.nl of bel met
het algemene nummer +31 (0)88 254 23 84.

Afvalinzameling:
De minicontainers worden niet geleegd op:
• Maandag 27 april 2020 (Koningsdag)
• Dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
Bewoners van de woonplaats Noordwijk kunnen
hun persoonlijke afvalwijzer op de volgende
manieren raadplegen:
• Via de website mijnafvalwijzer.nl Log in met
uw postcode en huisnummer en download uw
jaaroverzicht.
• Download de app ‘Afvalwijzer’ en zet de
‘notificaties’ aan.
Voor de woonplaatsen Noordwijkerhout en De
Zilk is de afvalkalender op de volgende manier te
raadplegen:
• Via Afvalkalender.meerlanden.nl. Voer uw
postcode en huisnummer in en klik op ‘Toon uw
afvalinfo’.
• Download de app Afvalkalender Meerlanden.
U ontvangt dan een pushbericht wanneer uw
container aan de straat gezet kan worden.
Let op: op vervangende ophaaldagen kunnen de
minicontainers vroeger of later worden geleegd,
zet uw minicontainer daarom altijd voor 7:30 uur
buiten.
Milieustraat
De milieustraat in Katwijk is gesloten op:
• Maandag 27 april 2020 (Koningsdag)
• Dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
Mocht u op andere dagen naar de milieustraat
gaan vergeet dan uw milieupas niet!
De milieustraat in Noordwijkerhout gesloten op:
• Maandag 27 april 2020 (Koningsdag)
• Dinsdag 5 mei 2020 (Bevrijdingsdag)
Mocht u op andere dagen naar de milieustraat
gaan, vergeet dan uw geldig legitimatiebewijs
niet!

noordwijk.nl/corona

De milieutelefoon is op deze dag wel bereikbaar.

Bereikbaarheid ODWH en Bouwloket
Noordwijk tijdens 4 en 5 mei
Maandag 4 mei en dinsdag 5 mei 2020 zijn de
Omgevingsdienst West-Holland en het Bouwloket in
Noordwijk gesloten.
De milieutelefoon is op alle dagen te bereiken.
Op woensdag 6 mei 2020 zijn wij weer beschikbaar
voor inwoners en bedrijven voor informatie over
omgevingsvergunningen, milieuonderwerpen en
bouwtoezicht.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

ISD Bollenstreek

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek
De ISD Bollenstreek is in verband met Koningsdag
gesloten op maandag 27 april 2020.

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

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.
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

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten

Heb je een vraag? Kijk eens
tussen de veelgestelde vragen

Omgevingsdienst West-Holland

Noordwijk
24178 - 16 april 2020
Vergunning standplaats vrijdag en zaterdag
Bonnikeplein

Omgevingsvergunning
Noordwijk
2020-004435 - 8 april 2020
Tamarijnslaantje 18 | het plaatsen van een dakkapel
aan de voorkant van de woning
2020-004442 - 08-04-2020
Gruenepad 32A | het maken van een overkapping aan
het clubgebouw
2020-004597 - 14 april 2020
Hoogwakersbosstraat 61 | het isoleren van de zijgevel
2020-004622 - 14 april 2020
Het Laantje 27 | het plaatsen van een dakkapel
2020-004646 - 15 april 2020
Adriaan Mouriszweg 7 | het ombouwen van een
carport tot een bijgebouw
2020-004666 - 15 april 2020
Van de Mortelstraat 46 | het doorbreken van een muur
voor het vergroten van de woonkamer
2020-004695 - 16 april 2020
Leon Senfstraat 34 | het plaatsen van dakkapellen aan
de voor- en achterzijde woning,
Noordwijkerhout
2020-004523 - 9 april 2020
Langevelderweg 27 (Bavo-terrein kavel E 7325) | het
kappen van 58 bomen t.b.v. tijdelijke ontsluitingsweg
2020-004540 - 9 april 2020
Abeelenpark 4 | het aanleggen van een vlonder en het
ophogen van de beschoeiing
2020-004519 - 13 april 2020
Victoriberg 130 | het verkleinen van het raam aan de
voorgevel
2020-004602 - 14 april 2020
Lelie 4 | het plaatsen van 3 dakkapellen
2020-004615 - 15 april 2020
Doctor Schaepmanlaan 2 | het afwijken van het
bestemmingsplan t.b.v. de realisatie van ballenvangers
2020-004686 - 16 april 2020
De Vlashoven 1A | het plaatsen van een tijdelijke
stacaravan in de achtertuin
De Zilk
2020-004556 - 13 april 2020
Zilkerduinweg 390 | het wijzigen van het schuine dak
naar een plat dak en het verhogen van het dak
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Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvragen zijn verlengd.
Noordwijk
2020-000192
Bernadettelaan 27 | het kappen van de bomen
2020-002150
Langevelderlaan kavel 43 | het kappen van de bomen
Noordwijkerhout
2020-002542
Leidsevaart 212 | het plaatsen van een zendmast
2020-000939

Guldemondvaart 28 | het aanbouwen van een erker
aan de voorgevel van de woning

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-003042 - 9 april 2020
Hoofdstraat 11 | het wijzigen van de gevel en het
plaatsen van reclame-uiting
2020-001533 - 14 april 2020
Koningin Wilhelmina Boulevard 106 | het uitbreiden
van de Beachclub met een opslagruimte
2020-002539 - 16 april 2020

Van de Mortelstraat 222 | het bouwen van een
fietsenberging
2020-000898 - 16 april 2020
Nicolaas Barnhoornweg 38 | het verbouwen van een
garage, het plaatsen van een glazen pui met deur en
het wijzigen van een uitweg

Welstandsvergadering
In verband met de landelijke maatregelen die getroffen
zijn vanwege het corona-virus, heeft zowel de
gemeente, als de Omgevingsdienst West Holland en
de stichting Dorp, Stad en Land, besloten dat er tot
nader bericht geen fysieke welstandsvergaderingen
zullen plaatsvinden. Beoordeling van plannen vindt
digitaal op afstand plaats.

Inkoopactie om jouw woning
duurzaam te maken
‘Winst uit je woning’ start samen met gemeente Noordwijk een grootschalige
inkoopactie voor het verduurzamen van koopwoningen in onze gemeente.
Schrijf je voor 31 juli 2020 in!
Woningeigenaren in Noordwijk kunnen zich vanaf
nu inschrijven voor een grootschalige inkoopactie
van zonnepanelen, vloerisolatie, spouwmuurisolatie,
isolatieglas en het waterzijdig inregelen van cvinstallaties. De gemeente organiseert de actie in
samenwerking met intermediair ‘Winst uit je woning’.
Door de vraag binnen onze gemeente te bundelen
koopt ‘Winst uit je woning’ voor alle deelnemers tegen
gunstige voorwaarden en een aantrekkelijke prijs
in. Daar komt bij dat voor isolatiemaatregelen 20%
subsidie beschikbaar is.
Voor wie is de actie?
Alle woningeigenaren met een grondgebonden
woning in Noordwijk kunnen zich tot 31 juli 2020
vrijblijvend inschrijven voor deze inkoopactie op
winstuitjewoning.nl/noordwijk Appartementen
en flats vallen niet onder de actie. Het gaat om
zogenaamde grondgebonden woningen. Met deze
actie helpt de gemeente woningeigenaren met het
verlagen van de energielasten én het terugdringen van
de CO2 emissie.

Advies en uitvoering in tijden van corona
Adviseurs, isolatiebedrijven en installatiebedrijven
kunnen veilig doorwerken de komende periode.
De adviseurs en uitvoerders houden zich aan de
richtlijnen van het RIVM.
Een adviseur is voornamelijk buiten (voor de
spouwmuur) en in de kruipruimte (voor de vloer) aan
het werk. Ook het plaatsen van zonnepanelen en
spouwmuurisolatie gebeurt vrijwel volledig buiten.
Vloerisolatie wordt aangebracht in de kruipruimte
van uw woning. De uitvoerder komt slechts
minimaal in uw woning. Overleg vindt plaats buiten
de woning en op gepaste afstand. Indien gewenst
kunnen de klussen ook over enkele maanden
worden ingepland.
Aanmelden en/of vragen?
• Lees het hele nieuwsbericht waarin per maatregel
een uitleg wordt gegeven op onze website:
noordwijk.nl/inkoopactie
• Inschrijven voor de actie kan via
winstuitjewoning.nl

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

Na aanmelding voor de gezamenlijke inkoopactie
ontvangen geïnteresseerden toegang tot een
online informatievideo. In deze video geven experts
toelichting op de actie.

Geef je op!
Ook op de hoogte blijven van alle
mogelijkheden en acties rondom
duurzaamheid in onze gemeente? Geef je via
noordwijk.nl/nieuwsbriefduurzaam op voor de
nieuwsbrief: Duurzaam Noordwijk. Dan ontvang
je in ieder geval elk kwartaal het laatste nieuws
in jouw mailbox.

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.

• Voor vragen kunnen woningeigenaren bellen
met de servicedesk van Winst uit je woning op:
+31 (0)23 583 69 36.

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.

