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Hoe aanvragen?
Als u denkt in aanmerking te komen voor
budgetbeheer, dan kunt u voor het aanvraagformulier
terecht bij de ISD Bollenstreek.
Ondersteuning bij schulden
Hebt u (problematische) schulden, dan kunt u voor
schulddienstverlening bij de ISD Bollenstreek terecht.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon
: 0800 95 67 000 (gratis)
Website
: www.isdbollenstreek.nl
E-mail
: info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk
: bezoek aan het lokaal loket of
het Wmo Adviescentrum van uw
woonplaats.

Vergunningsaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

Formulierenbrigade ook in Noordwijkerhout

Budgetbeheer

Vanaf vrijdag 3 mei houdt de formulierenbrigade ook
een spreekuur in Noordwijkerhout.

Vraag
Ik heb moeite met het beheren van mijn inkomsten en
uitgaven. Kan de ISD Bollenstreek mij daarbij helpen?

Spreekuur Noordwijkerhout
De formulierenbrigadier is vanaf deze datum iedere
vrijdag van 09:00 tot 12:30 uur aanwezig in het
Wmo Adviescentrum aan de Via Antiqua 23. Voor het
spreekuur hoeft u geen afspraak te maken.

Antwoord
Ja, dat kan via budgetbeer van de ISD Bollenstreek.
Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Spreekuur Noordwijk
De brigadier houdt iedere maandag van 09:00 tot 12:30
uur spreekuur in het Lokaal Loket Noordwijk Voorstraat
42. Het spreekuur op vrijdag vervalt per 3 mei 2019.

Wat is budgetbeheer?
Budgetbeheer houdt in dat de ISD Bollenstreek uw
financiën bijhoudt en zorgt dat uw rekeningen op tijd
worden betaald. Op deze manier lopen uw eventuele
schulden niet verder op. U hebt dan de tijd om uw
financiële zaken weer op orde te brengen.

Wat doet de formulierenbrigade
De formulierenbrigadier helpt u met het invullen
van formulieren voor de Intergemeentelijke Sociale
Dienst (ISD) of de gemeente. Daarnaast kan de
formulierenbrigadier u ook helpen bij het lezen van uw
post.

ISD rubriek

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek
De ISD Bollenstreek is op de volgende dagen gesloten:
• Vrijdag 19 april 2019 (Goede Vrijdag)
• Maandag 22 april 2019 (Tweede Paasdag)
Dit betekent dat de ISD ook niet aanwezig is op het
Lokaal Lokaal of het Wmo Adviescentrum van uw
woonplaats.

Termijn budgetbeheer
De ISD gaat ervan uit dat u binnen een jaar weer zelf
uw financiën kunt beheren. Blijkt na een jaar dat dit
(nog) niet mogelijk is, dan kunt u om verlenging van
het budgetbeheer vragen.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor budgetbeheer moet
u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Uw inkomen is niet hoger dan 130% van de
bijstandsnorm:
€ 1.809,37 (norm januari 2019) voor een echtpaar
(met of zonder kinderen)
€ 1.266,55 (norm januari 2019) voor een
alleenstaande (ouder)
• Uw vermogen is niet hoger dan:
€ 12.240,- (norm januari 2019) voor een echtpaar
(met of zonder kinderen) of een alleenstaande ouder
€ 6.120,- (norm januari 2019) voor een alleenstaande
• Er moet een noodzaak zijn om budgetbeheer in te
zetten.

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 overheid.nl.

Gemeente Noordwijk
Inzage Ontwerpbestemmingsplan ‘Zee,
Strand en Duin, 1e herziening in Noordwijk
Het Ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de
strand- en duingebieden in Noordwijk met uitzondering
van enkele aan de rand van het plangebied gelegen
recreatie- en horecavoorzieningen. Met de herziening
van het bestemmingsplan ‘Zee, Strand en Duin’ wordt
hoofdzakelijk beoogd het verwerken van de ruimtelijk
relevante onderdelen van de vastgestelde Strandnota
2015-2020 en de nadien aangebrachte wijziging
daarin.
Het plan ligt in het gemeentehuis ter inzage met
ingang van 17 april tot en met 28 mei 2019. Ook is het
plan te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met de
Imro code NL.IMRO.0575.BPZSD1eherziening-ON01.
Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie
indienen. Zie de officiële bekendmaking voor meer
informatie.

Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan
Leidsevaart 52 in Noordwijkerhout
Op het perceel Leidsevaart 52 zijn kassen, een
bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning aanwezig.
Voortzetting van de agrarische activiteiten is
economisch niet haalbaar en uitvoerbaar. De eigenaar
van het perceel heeft daarom het voornemen om
de bestaande bedrijfswoning om te zetten naar een
burgerwoning. Het bestemmingsplan Leidsevaart 52
voorziet hierin.

Lees verder

Gemeente Noordwijk

Het plan ligt in het gemeentehuis ter inzage met
ingang van 17 april tot en met 28 mei 2019. Ook is het
plan te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met de
Imro code NL.IMRO.0575.BPBGLeidsevaart52-VO01.
Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie
indienen. Zie de officiële bekendmaking voor meer
informatie.

Inzage voorontwerpbestemmingsplan Het
Laantje 37 in Noordwijk
Voor het perceel Het Laantje 37 is een
bestemmingsplan in voorbereiding. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk dat een nieuwe
woning wordt gebouwd op het perceel Het Laantje 37
en dat de bestaande bedrijfswoning wordt herbestemd
tot een burgerwoning. Daar staat tegenover dat
alle bedrijfsgebouwen (5.500m2 kassen en 500m2
bedrijfsschuren) worden gesloopt. Hiermee wordt
toepassing gegeven van de regeling ‘Ruimte-voorruimte’.
Het plan ligt in het gemeentehuis ter inzage met
ingang van 17 april tot en met 28 mei 2019. Ook is
het plan te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met
de Imro code NL.IMRO.0575.HetLaantje37NW-VO01.
Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie
indienen. Zie de officiële bekendmaking voor meer
informatie.

Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan
Zilkerbinnenweg 14 e.o. in De Zilk
Het bestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 e.o.
voorziet in de mogelijkheid tot het oprichten van een
greenportwoning op een stuk grond gelegen naast
de woning Zilkerbinnenweg 14 in De Zilk. Het betreft
een overhoek bollengrond. De te realiseren woonkavel
vormt een uitbreiding van het bestaande bouwcluster.
Het plangebied is gelegen ten westen van de
Zilkerbinnenweg 14 te De Zilk. Het plangebied ligt in
het buitengebied van Noordwijkerhout, ten zuiden van
de kern De Zilk. Het plangebied betreft het perceel
kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie
A, nummer 3490.
Het plan ligt in het gemeentehuis ter inzage met
ingang van 17 april tot en met 28 mei 2019. Ook is
het plan te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met
de Imro code NL.IMRO.0575.Zilkerbweg14eo-VO01.
Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie
indienen. Zie de officiële bekendmaking voor meer
informatie.

Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan
Schulpweg 55 e.o. in Noordwijkerhout
Het bestemmingsplan Schulpweg 55 e.o. voorziet
in de mogelijkheid tot het oprichten van een
greenportwoning op het perceel Schulpweg 55, ten
westen van Schulpweg 57. Momenteel zijn de gronden
bestemd ten behoeve van agrarische doeleinden –
bollenteelt.
Het plan ligt in het gemeentehuis ter inzage met
ingang van 17 april tot en met 28 mei 2019. Ook is het
plan te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met de
Imro code NL.IMRO.0575.BPBGchulpweg55eo-VO01.
Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie
indienen. Zie de officiële bekendmaking voor meer
informatie.

Verzonden besluiten
Noordwijk
1580 – 10 april 2019
Vergunning Kermis Stichting Grentpop 26 april t/m 5
mei 2019
1619 – 9 april 2019
2e fasevergunning Mooiste File 12-14 april 2019,
Koningin Wilhelmina Boulevard
2851 – 9 april 2019
Vergunning Koningsspelen 12 april 2019 Duinwetering

1704 – 9 april 2019
Vergunning Boerenmarkt Veldzicht, 20 april 2019,
Herenweg
3895 – 9 april 2019
Incidentele ontheffing sluitingstijd The Champ, 18
april, 2 en 9 mei 2019, de Grent
1146 – 9 april 2019
Incidentele ontheffing sluitingstijd Home, 18 april, 2 en
9 mei 2019 de Grent
1260 – 4 april 2019
Objectvergunning “Gouden Pronkstuk” 8-14 april 2019
Terrein Beuk
Noordwijkerhout
2095 – 10 april 2019
Evenementenvergunning Kindercorso 11 april 2019,
centrum
4472 – 4 april 2019
Ontheffing ventverbod aardbeien Kievitshoorn
De Zilk
1650 – 9 april 2019
Mozaiekweekend/Heel De Zilk bakt 13-14 april en 22
april 2019
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
2019069895 – 9 april 2019
Pauluslaan 192 sectie C perceelnummer 1882: het
verbouwen van de woning
2019066021 – 3 april 2019
Beatrixstraat 28: het maken van een inrit
2019068192 – 8 april 2019
Goohorstlaan 10 - het plaatsen van reclame
2019070735 – 10 april 2019
Langevelderlaan 27: het plaatsen van een dakkapel
2019066779 – 5 april 2019
Oude Zeeweg 58: het kappen van zes bomen
Noordwijkerhout
2019067982 – 5 april 2019
‘s-Gravendamseweg 1: het optrekken van voor- en
achtergevel
2019068892 – 9 april 2019
Annalaan 2 (kavel 5): het bouwen van een woning
2019068063 – 5 april 2019
Bernadettelaan 4, kavel 208: het kappen van een boom
2019065489 – 3 april 2019
Duinschooten 30 B6: het plaatsen van een dakkapel
aan het linker dakvlak
2019068860 – 9 april 2019
Eyken Donck 16: het kappen van een boom
2019065926 – 4 april 2019
Herenweg naast 320: het bouwen van een nieuwe
woning
2019070832 – 10 april 2019
Leeweg 23: het uitbreiden van de stalruimte/opslag

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvragen zijn verlengd.
Noordwijk
2019037957 – (verlengd tot 11 juni 2019)
Wilgendam hoek Vogelaarsdreef: het plaatsen van een
banner

Noordwijkerhout
2019026730 – (verlengd tot 20 mei 2019)
Circus 6 te Noordwijkerhout, het plaatsen van een
dakkapel
De Zilk
2019020487 – (verlengd tot 21 mei 2019)
P.J. Warmerdamstraat 23: het wijzigen voorgevel en
het realiseren van een extra appartement
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
2019029805 – 11 april 2019
Biezenland 107: het plaatsen van balkonbeglazing
2019061315 – 11 april 2019
Gruenepad M 3350: het plaatsen van units voor de
inrichting van een jeugdhonk
2019026369 – 8 april 2019
Koepelweg 13: het uitbreiden van een woonhuis
2018181186 – 11 april
Achterzeeweg 94: wijzigingen van ondergeschikte aard
aan een overkapping en een schuur
Noordwijkerhout
2018200971 – 11 april 2019
Abeelenpark 10 (kavel 32): het bouwen van een nieuwe
woning
De Zilk
2019037930 – 11 april 2019
Sportlaan 34a: het wijzigen van de gevels van een
houten chalet
2018192717 – 9 april 2019
Sportlaan 1 t/m 21, Sasbergen 2 t/m 22 en Haasveld 2
t/m 24 (Het Zilt, fase 1) het bouwen van 34 woningen

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.

Bereikbaarheid Omgevingsdienst
West-Holland tijdens de Paasdagen
De Omgevingsdienst is gesloten op vrijdag 19 april
en maandag 22 april. Voor inwoners en bedrijven zijn
wij dinsdag 23 april weer te bereiken voor informatie
over omgevingsvergunningen, milieuonderwerpen en
bouwtoezicht. De milieutelefoon is op deze dagen wel
bereikbaar. (0888-333555, lokaal tarief).

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
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Dienstverlening rondom Pasen 2019
De volgende gemeentelijke onderdelen en
samenwerkingsverbanden zijn rondom Pasen minder
bereikbaar of leveren hun diensten op andere momenten.

Voorstraat 42. Het lokaal loket is gesloten op:
• vrijdag 19 april 2019 (Goede Vrijdag)
• maandag 22 april 2019

Gemeentelijke locaties
Het gemeentehuis in Noordwijk en Noordwijkerhout
en de locaties aan de Goohorstlaan en Heerenweg zijn
gesloten op:
• maandag 22 april 2019 (Tweede Paasdag)

Wmo Adviescentrum Noordwijkerhout
Het Wmo Adviescentrum is gevestigd aan de Via
Antiqua 23. Het Wmo adviescentrum is gesloten op:
• vrijdag 19 april 2019
• maandag 22 april 2019

Publieksbalies
De publieksbalies in het Klantcontactcentrum zijn
gesloten op:
• maandag 22 april 2019

Afvalinzameling: vervangende ophaaldagen
De minicontainers worden niet geleegd op:
• maandag 22 april 2019

Lokaal Loket Noordwijk
Het lokaal loket is gevestigd in het gemeentehuis,

Let op: op vervangende ophaaldagen kunnen de
minicontainers vroeger of later worden geleegd. Zet
uw minicontainer daarom altijd voor 7:30 uur buiten.

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
(071) 40 83 100.

Woonplaats Noordwijk
• mijnafvalwijzer.nl of
• download de app, zoekterm ‘Afvalwijzer’
Woonplaatsen Noordwijkerhout en De Zilk
• afvalkalender.meerlanden.nl of
• Download de app, zoekterm ‘Afvalkalender
Meerlanden’
Milieustraat Katwijk – Noordwijk en Noordwijkerhout
Beide milieustraten zijn op feestdagen gesloten. Dit
betekent dat de milieustraten zijn gesloten op:
• maandag 22 april 2019
• zaterdag 27 april 2019 (Koningsdag)

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.

Bekijk uw ophaaldagen via:

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 (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.

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.

