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Brandpreventieweken: Brandweer zoekt
speurneuzen
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In oktober vinden de brandpreventieweken plaats. Dit
jaar is het thema ‘Brandweer zoekt speurneuzen’. Het
thema is gericht op 9 tot 12 jarigen. Centraal staat het
veilig omgaan met elektrische apparaten.
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Online game
De campagne leert brandveilig gedrag aan. Hiervoor
is een online game ontwikkelt. Kinderen leren op
een interactieve en speelse manier hoe brand in een
elektrisch apparaat ontstaat.

fixi.nl
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Fixi. Voor meldingen openbare ruimte

Speurneuzen uitgedaagd
Via de game worden de speurneuzen uitgedaagd om in
een aantal stappen terug te gaan naar de brandoorzaak.
Op deze manier leren ze welke factoren verantwoordelijk
zijn voor het ontstaan van een brand. De game kan
gespeeld worden via: brandweerzoektspeurneuzen.nl.

Is er in de openbare ruimte iets dat gemaakt moet worden of worden opgeruimd? Meld het met fixi.nl.
Dan kan de gemeente het zo snel mogelijk verhelpen.

fixi.nl
Expositie Louise van Alenburg
18-129.10 Fixi A0 Centrecom.indd 2

Louise van Alenburg exposeert met schilderijen in de
hal van het gemeentekantoor in Noordwijkerhout en in
de bibliotheek. De expositie is te bekijken tot en met 18
oktober 2019.
Bijzondere bruiden
De vitrines in de hal zijn ingericht met een serie werken
die elk een verhaal vertellen: bijzondere bruiden en de
bruid met een twist. De techniek is een mix van acryl en
handgeklost kant. Sommige werken worden begeleid
door een gedicht. In de bibliotheek is meer werk te
vinden waaronder chinees penseelwerk met kant in de
vitrine achterin de bibliotheek.

Gezocht nieuwe leden voor Adviesraad
Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen
16-09-19 15:13

Gezocht! Enthousiaste en bevlogen vrijwilligers. Die
weten waar ze het over hebben en een bijdrage willen
leveren aan een natuurlijke leefomgeving in Noordwijk.
Gevraagd en ongevraagd advies
De Adviesraad Natuur, Milieu & Natuurlijke Hulpbronnen
adviseert zowel het college als de gemeenteraad. Ze
geven gevraagd en ongevraagd advies aan college en
raad. Dit kan gaan over voorgenomen beleid, projecten
en andere initiatieven. De leden van deze adviesraad
worden hiervoor formeel aangesteld door de gemeente
om hun expertise op vrijwillige basis in te brengen tijdens
de voorbereiding en het besluitvormingsproces. Het gaat
dan om kennis en ervaring van het individuele lid op met
name die gebieden waar de adviesraad over adviseert.
Meer info en aanmelden: noordwijk.nl/adviesraad.

Evenement
bij mij om de
hoek?

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de
ontwikkelingen in je wijk of buurt?
Dat kan ook digitaal. Alles over
vergunningen, plannen en voorschriften.
Snel en eenvoudig, op elk moment van
de dag slechts één klik verwijderd
van de meest recente berichten.
Abonneer je op de e-mailservice of
download de app

www.overuwbuurt.overheid.nl

Laatste ronde voor Snel Internet
Buitengebied
Nog 1 keer roepen de samenwerkende gemeenten
in de Duin- en Bollenstreek de inwoners van het
buitengebied op om hun belangstelling kenbaar te
maken voor snel internet.
Interesse
Woont u in het buitengebied en heeft u interesse
in snel internet? Geef dit dan voor zaterdag 5
oktober door via de website snelinternet-duinen
bollenstreek.nl. Hier vindt u ook meer informatie.

Belastingen Bollenstreek

Bekendmaking besluiten in het kader van
de heffing en invordering van belastingen
Belastingen Bollenstreek is een
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lisse,
Teylingen en Noordwijk en voert de werkzaamheden
voor deze drie gemeenten uit in het kader van de
heffing en invordering van gemeentelijke belastingen
en de Wet WOZ. Het betreft een gemeenschappelijke
regeling met als centrumgemeente Noordwijk.
De aangewezen Heffingsambtenaar en
Invorderingsambtenaar zijn bevoegd aan diverse
Lees verder
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personen mandaat te verlenen taken uit te voeren die
verband houden met de heffing en de invordering van
gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ.
De aangewezen Heffingsambtenaar heeft op 19
september 2019 besloten tot:
• vaststelling van het Mandaatbesluit
Heffingsambtenaar
De aangewezen Invorderingsambtenaar heeft op 19
september 2019 besloten tot:
• vaststelling van het Mandaatbesluit
Invorderingsambtenaar
Het besluit ligt gedurende de openingstijden ter inzage
op het gemeentehuis.

ISD Bollenstreek

Woonkostentoeslag
Vraag
Ik heb onvoldoende geld om mijn hoge huur te betalen
en ik krijg geen huurtoeslag. Kan ik via de ISD een
financiële bijdrage krijgen?
Antwoord
Ja, dat is in bepaalde situaties tijdelijk mogelijk.
Voor wie
Als u in een huurhuis woont, kunt u meestal
huurtoeslag krijgen. U krijgt alleen huurtoeslag als
uw huur niet hoger is dan een bepaald bedrag. Wij
noemen dit de grens van de huurtoeslag. Is uw huur
hoger dan de grens van de huurtoeslag, maar hebt u
niet genoeg geld om zelf de huur te betalen? En bent
u buiten uw schuld in deze situatie gekomen omdat
u bijvoorbeeld plotseling een veel lager inkomen
hebt dan voorheen? Dan kunt u mogelijk tijdelijk een
woonkostentoeslag krijgen.
Wat kunt u krijgen?
De hoogte van de woonkostentoeslag hangt af van uw
persoonlijke situatie. Om uw woonkostentoeslag te
berekenen houden wij rekening met:
• uw woonkosten
• uw inkomen en vermogen
• de grens van de huurtoeslag (huidige bedrag
• € 720,42 voor huurders van 23 jaar en ouder en
• € 424,44 voor huurders jonger dan 23 jaar).
Goedkoper wonen en periode woonkostentoeslag
Als u een woonkostentoeslag nodig hebt dan woont u
op basis van uw financiële situatie te duur. Als u voldoet
aan de voorwaarden krijgt u de woonkostentoeslag
voor maximaal zes maanden. U hebt zes maanden de
tijd om een goedkopere woning te vinden. Deze periode
van zes maanden kan maximaal één keer verlengd
worden met maximaal zes maanden als er sprake is
van bijzondere omstandigheden.
Koopwoning
Huiseigenaren hebben geen recht op huurtoeslag.
Hebt u een eigen huis, maar niet genoeg geld om uw
woonkosten te betalen? En bent u buiten uw eigen
schuld in deze situatie gekomen? Soms kunt u dan van
de ISD Bollenstreek tijdelijk een woonkostentoeslag
voor een bijdrage in de hypotheekrente krijgen. Dit kan
als u door omstandigheden plotseling een veel lager
inkomen hebt dan voorheen.
Hoe aanvragen
U kunt via het aanvraagformulier bijzondere bijstand
een woonkostentoeslag aanvragen.
Op het aanvraagformulier bijzondere bijstand staat
welke informatie wij van u nodig hebben.
Meer informatie
Voor meer informatie over woonkostentoeslag
of bijzondere bijstand kunt u terecht bij de ISD
Bollenstreek.

Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
0800 95 67 000 (gratis)
Website:
www.isdbollenstreek.nl
E-mail:
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk:
bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats.

2019187868 – 25 september 2019
Hortus 11 | het plaatsen van een dakkapel
2019186071 – 23 september 2019
Zonnebloem 6 | het verbouwen van de woning

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

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.
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Verzonden besluiten
Noordwijk
10460 - 23 september 2019
Melding klein evenement onthulling tegels Walk of
Space 5 oktober 2019 op KWB
10818 - 25 september 2019
Ontheffing art 35 DHW 3 november 2019 TuineXtra
van Berckelweg

Noordwijk
2019149703
Koningin Wilhelmina Boulevard 104 | het maken van
een uitbouw en wijzigen gevel
2019135585
Pieternelweg 13 | het verbouwen en uitbreiden van een
woning,
2019120914
Voorstraat 69 | het wijzigen van de gevel en het maken
corridor
Noordwijkerhout
2019128953
Bernadettelaan 11 kavel 25 | het bouwen van een
woning
2019154495
Dr Schaepmanlaan 4 | het wijzigen van de voorgevel
2019154929
Leidsevaart 123 | het verlengen van de tijdelijke
vergunning,
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.

Noordwijkerhout
9780 - 27 september 2019
RVV ontheffing bus 3 oktober 2019 op oprit
gemeentehuis NWH

Verzonden besluiten

De Zilk
7113 - 25 september 2019
Melding klein kansspel 20 oktober 2019 De Duinpan
25 september 2019

Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

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.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019185714 – 23 september 2019
Duineveld - bouwnummer 38 - sectie G
perceelnummer 4172 | het plaatsen van een
projectbord
2019188011 – 25 september 2019
Hoofdstraat 2 | het renoveren van het dak
2019186901 – 24 september 2019
Johannes Molegraafstraat 11 | het renoveren van de
gevel
2019185548 – 23 september 2019
Pauluslaan 190 | het afbouwen van de woning
2019185472 – 19 september 2019
Zandbank 1 t/m 87 | het vervangen van de hekwerken
Noordwijkerhout
2019185754 – 23 september 2019
Groenewege 68 | het plaatsen van een dakkapel aan
voor- en achterzijde
2019187994 – 25 september 2019
Herenweg 436 | het realiseren van 5 camperplaatsen

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Noordwijk
2019099005 – 23 september 2019
Dr. Hadriaan van Neslaan 140 | het doorbreken van
een dragende tussenmuur
2019148930 – 19 september 2019
Offemweg 19 | het realiseren van een berging en
erfafscheiding
Bezwaar en/of beroep
Indien u van mening bent dat u door een besluit
wordt benadeeld bestaat er de mogelijkheid om
bezwaar te maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd,
gerekend vanaf de verzenddatum van de beslissing
(tenzij anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail)
gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden
aan het college van burgemeester en wethouders van
Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-Holland,
Postbus 159, 2300 AD Leiden onder vermelding van het
trefwoord “bezwaarschrift” en het registratienummer
van het besluit. Een bezwaarschrift schort de werking
van een besluit niet op. Het is in sommige gevallen
mogelijk, na instemming van het bestuursorgaan,
de bezwaarschriftenprocedure over te slaan en
rechtstreeks beroep in te stellen bij de rechtbank.
Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf
de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders
vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend
belang heeft kun u een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een
verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen
van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten
verschuldigd.
Alleen voor instellen beroep
Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mogelijk is,
staat dat boven de betreffende besluiten vermeld.
Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor
Lees verder
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diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en
voor derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet verweten kan worden dat zijn geen zienswijze
hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de
tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking
van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een
beroepschrift dient te worden gericht aan de
Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag.
Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende vergunning,
kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
West-Holland op telefoonnummer (071) 408 32 00, op

werkdagen tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag
ook stellen via infobouwen@odwh.nl.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Correctie
Zeewaardig, fase 2’ ter inzage

Welstandsvergadering

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig,
fase 2’ met plancode NL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr2ON01 ligt vanaf woensdag 2 oktober tot en met dinsdag
12 november 2019 ter inzage.

De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt
iedere week op donderdag een welstandsvergadering.
De openbare vergadering is in de oneven weken op de
locatie Herenweg 4 te Noordwijkerhout en begint om
9:00 uur. In de even weken vindt beoordeling digitaal
plaats en is er geen bijeenkomst. De agenda’s van die
vergaderingen zijn de dag voor de vergadering op te
vragen via infobouwen@odwh.nl.

Het bestemmingsplan corrigeert de verbeelding van
het bestemmingsplan Zeewaardig op diverse percelen.
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
indienen. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking.

Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering
gemeenteraad dinsdag 8 oktober 2019
(vervolg van de raadsvergadering van
dinsdag 24 september)

LET OP: Deze vergadering is een voortzetting van
de raadsvergadering van dinsdag 24 september.
De debatraad start bij agendapunt 5d1. De
besluitvormende raad start bij agendapunt 5h.

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk

Agenda Debatraad 20.00u-22:00 uur*
1. Heropening
2. Vaststelling agenda
5. Bespreekstukken
5d. Raadsvoorstel Ontwerp exploitatieplan Offem
Zuid 2e herziening en Raadsvoorstel Vaststellen
Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid, deel 2
5e. Raadsvoorstel Gunning bouwkundige opgave
sportpark SJC en beschikbaar stellen budget
5f. Raadsvoorstel Aanvullende subsidieaanvraag
destinatiemarketing 2019
6. Actuele moties
7. Rondvraag
8. Sluiting

Meer informatie

De raadsvergaderingen vinden plaats in De Duinpan
in De Zilk. 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.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente

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.

6d1. Raadsvoorstel Ontwerp exploitatieplan Offem
Zuid 2e herziening (onder voorbehoud)
6d2. Raadsvoorstel Vaststellen Beeldkwaliteitsplan
Offem Zuid, deel 2 (onder voorbehoud)
6e. Raadsvoorstel Gunning bouwkundige opgave
sportpark SJC en beschikbaar stellen budget
(onder voorbehoud)
6f. Raadsvoorstel Aanvullende subsidieaanvraag
destinatiemarketing 2019
7. Actuele moties
8. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de
besluitenraad zijn indicatief.

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
7 oktober a.s 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

van het gemeentehuis in Noordwijk, de bibliotheek in
Noordwijkerhout en de bibliotheek in Noordwijk.

Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via @raadnoordwijk.

Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt
de raadsavond rechtstreeks uitgezonden.

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.

Agenda Besluitenraad 22:15u-23:00 uur*
1. Heropening
2. Vaststelling agenda
5. Vaststelling hamerstukken
5h. Raadsvoorstel Bouw van 37 gestapelde
woningen aan de Van de Mortelstraat

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.
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Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)

maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 17:00 uur
donderdag van 17:00 – 20:00 uur

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:

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.

Gezellig u hier te treffen!
Leuk. Sjaak is weer op ons dorp

Gezellig u hier te treffen!

Uitnodiging

Leuk. Sjaak is weer op ons dorp

Kernwethouder Sjaak van den Berg zit voor u klaar voor een goed gesprek over ons mooie
Noordwijkerhout en wat u bezighoudt.
In de straat. Op het dorp. Of bij een van de leuke
Uitnodiging
verenigingen die ons mooie dorp rijk is. Kom vrijdagavond 11 oktober ook. Vanaf 19:30 uur
Sjaak
van den
Berg
zit voor u klaar voor een goed gesprek over ons mooie
in Café van der Geest, Zeestraat Kernwethouder
7a. Neem gerust
iemand
mee.
Gezellig.
Noordwijkerhout en wat u bezighoudt. In de straat. Op het dorp. Of bij een van de leuke
verenigingen die ons mooie dorp rijk is. Kom vrijdagavond 11 oktober ook. Vanaf 19:30 uur
In de kern draait het om u en Noordwijkerhout.
in Café van der Geest, Zeestraat 7a. Neem gerust iemand mee. Gezellig.
In de kern draait het om u en Noordwijkerhout.
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Een kwestie van overzicht!
Netwerkborrel met
kernwethouder
Henri
de Jong
Een
kwestie van
overzicht!
Uitnodiging

Netwerkborrel met kernwethouder Henri de Jong

Bij een terugtredende overheid
is het van belang dat u uw rol weet te pakken. Een
Uitnodiging
expert geeft tips hoe u dit het beste kunt doen. Kort en krachtig. Kernwethouder
Bij u
een
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dat En
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Jong hoort
19:30 uur in Alexander Hotel,Henri
Oudede
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63. graag wat u voor ogen heeft voor uw Noordwijk aan Zee. En
waar we de krachten kunnen bundelen. Kom maandagavond 14 oktober ook. Om

uur in aan
Alexander
In de kern draait het om u en19:30
Noordwijk
Zee. Hotel, Oude Zeeweg 63.

