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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
Ontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg 74’
en Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
geluid ter inzage

Herenweg Noordwijkerhout afgesloten in
verband met werkzaamheden
In verband met de aanleg van een rotonde is de
Herenweg in Noordwijkerhout ter hoogte van de
brandweerkazerne afgesloten voor motorvoertuigen. De
afsluiting duurt van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 28
juni 2019.
Omleiding
Het verkeer wordt omgeleid. De omleiding wordt met
borden aangegeven.
Fietsers en voetgangers
Voor fietsers en voetgangers is de weg niet afgesloten.
Hiervoor zijn voorzieningen aangebracht.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
noordwijk.nl/wegafsluitingen

Vergadering Monumentencommissie op
13 juni 2019
Op donderdag 13 juni 2019 vergadert de
Monumentencommissie in de Boekhorstzaal van
het voormalig gemeentehuis in Noordwijkerhout. De
openbare vergadering begint om 9:00 uur.
Bijpraten over verschillende onderwerpen
Naast de gebruikelijke agendapunten wordt de
Monumentencommissie bijgepraat over de volgende
onderwerpen:
• Vervolg Bavo terrein, Noordwijkerhout;
• Centrumplannen, Noordwijkerhout;
• Historisch groen, hele gemeente Noordwijk.
Ter inzage
• De agenda en het verslag liggen ter inzage in het
gemeentehuis Noordwijk.
• Digitaal zijn de agenda en het verslag te raadplegen
onder het nieuws op www.noordwijk.nl

Aanmelden spreekrecht en meer informatie
U kunt als inwoner inspreken over onderwerpen die op
de agenda staan. Vriendelijk verzoek om vooraf even te
melden of u aanwezig bent of gebruik wilt maken van uw
spreekrecht. Dit kan telefonisch via (071) 36 60 000.

ISD rubriek

Bijstandsuitkering en vakantiewerk
kinderen
Vraag
Ik ontvang een bijstandsuitkering. Mijn thuiswonende
minderjarige kinderen hebben deze zomer een
vakantiebaantje. Heeft het salaris dat zij verdienen
consequenties voor mijn uitkering?
Antwoord
Hebt u al een bijstandsuitkering en ontvangt u
kinderbijslag voor uw kinderen? Dan heeft het salaris
wat zij verdienen geen gevolgen voor uw uitkering.
Wilt u een uitkering aanvragen?
Wilt u een bijstandsuitkering aanvragen? Dan kijken
we naar uw inkomsten en vermogen. We kijken daarbij
óók naar het vermogen van uw minderjarige kinderen.
Meer informatie
Voor meer informatie over uw bijstandsuitkering
of het aanvragen van een bijstandsuitkering kunt u
terecht bij de ISD Bollenstreek. Voor meer informatie
over de kinderbijslag kunt u terecht bij de Sociale
Verzekeringsbank (www.svb.nl).
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
0800 95 67 000 (gratis)
Website:
www.isdbollenstreek.nl
Per mail:
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk:
bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Herenweg 74’ en
het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid
liggen met ingang van donderdag 13 juni 2019
tot en met donderdag 18 juli 2019 ter inzage. De
ontwerpbesluiten zijn in te zien in het gemeentehuis
aan de Voorstraat 42 en het ontwerpbestemmingsplan
op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
met de plancodering:
NL.IMRO.0575.BPNBHerenweg74-ON01.
Het plan voorziet in het splitsen van het bestaande
perceel Herenweg 74 voor drie vrijstaande woningen
(maximale goothoogte 4 meter en maximale
bouwhoogte 7 meter). De kavels worden ontsloten
vanuit de wijk Vinkeveld. Met dit plan vindt een
ruimtelijke kwaliteitsverbetering van dit entreegebied
van Noordwijk plaats en wordt voorzien in de
noodzakelijke ruimtereservering voor de beoogde
nieuwe rotonde Herenweg / Beeklaan.
De Omgevingsdienst heeft voor de drie beoogde
woningen hogere grenswaarden geluid vastgesteld
vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 58 dB.
Uw schriftelijke zienswijze richt u aan de
gemeenteraad van Noordwijk, Postbus 298, 2200
AG Noordwijk, met vermelding van het betreffende
ontwerpbesluit.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019108356 – 29 mei 2019
Bronckhorststraat 61: het uitbreiden van de moskee
2019106536 – 28 mei 2019
Graaf Albrechtstraat 1: het plaatsen van een dakkapel
2019106632 – 28 mei 2019
terrein Sancta Maria: (23-07) het vellen van 26
houtopstanden
Lees verder
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Noordwijkerhout
2019109596 – 3 juni 2019
Leeweg 23: aanvraag opslagruimte
2019106860 – 29 mei 2019
Pilarenlaan 50 (C 2837): de nieuwbouw van een
woning
2019110195 – 4 juni 2019
Theresialaan 10: het kappen van 10 bomen
2019108930 – 3 juni 2019
Victoriberg 26: het plaatsen pallets met tegels in
parkeervak
2019108991 – 31 mei 2019
Westeinde 22: het verbreden van een inrit
De Zilk
2019110185 – 4 juni 2019
Stockweide 14: het plaatsen van een dakkapel
Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019062489
Duinveld G 3477 39 tm 41a: herkaveling fase 3 Duineveld
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)
2019002388 – 4 juni 2019
Achterweg: het bouwen van een Bed & Breakfast
2019065726 – 29 mei 2019
Bonnikeplein 2: het plaatsen van ledschermen
2019026232 – 4 juni 2019
De Witte Raaflaan 153: het uitbreiden van een
vakantiewoning
2019069895 – 29 mei 2019
Pauluslaan 192: het verbouwen van de woning
2019063148 – 29 mei 2019
Zwarteweg: het kappen van 105 bomen
2019081133 – 29 mei 2019
van de Mortelstraat 138: het doorbreken van een
inpandige muur

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 .

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

Noordwijkerhout
2019046850 – 4 juni 2019
Liduinalaan 26, kavel 119: het kappen van bomen
2019046767 – 3 juni 2019
Schippersvaartweg 7: het bouwen van een schuur
2019052245 – 29 mei 2019
Zeestraat 207: het verbouwen van de woning

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

Welstandsvergadering

Alleen op afspraak voor aanvragen van: ID-kaart,
paspoort, rijbewijs, gezondheidsverklaring,
uittreksel basisregistratie personen, Verklaring
Omtrent Gedrag.

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.

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.

Openingstijden
Klantcontactcentrum

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
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.

Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering
gemeenteraad dinsdag 18 juni 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk
Agenda Debatraad 20:00u-22:00 uur*
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling besluitenlijst vorige debatvergadering
4. Bespreekstukken
4a. Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan
Oude Zeeweg 76 A

4b. Raadsvoorstel Jaarrekening 2018 en
begroting 2020 gemeenschappelijke regeling
werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
(GR KDB)
4c. Raadsvoorstel concept Programmabegroting
2020 Regionale Dienst Openbare Gezondheid
Hollands Midden (RDOG HM)
4d. Raadsinformatiebrief voorontwerpbestemmingsplan “Zilkerbinnenweg 14 e.o.”
5. Actuele moties
6. Rondvraag
7. Sluiting

Agenda Besluitenraad 22:15u-23:00 uur*
1. Heropening
2. Vaststelling van de agenda
3. Vaststelling besluitenlijst vorige besluitenraad
(inclusief motie- en toezeggingenlijst).
4. Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5. Vaststelling hamerstukken
5a. Raadsvoorstel Wabo: aanvraag
omgevingsvergunning voor bouwen woning
(Achterweg, tussen 12 en 14, Noordwijk)
5b. Raadsvoorstel Verordening tegenprestatie
naar vermogen Participatiewet, IOAW en
IOAZ ISD Bollenstreek 2019

Lees verder
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5c.
5d.
5e.
5f.
5g.

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan
Zeemotel – Zeezicht
Raadsvoorstel Gunning nieuwbouw SJC
Raadsvoorstel Verordening Erfgoedcommissie
Noordwijk 2019
Raadsvoorstel gewijzigde 5e
gemeenschappelijke regeling VAB
Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke
regeling ISD Bollenstreek

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
13 juni 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 13
juni a.s. 12:00 uur via griﬃe@noordwijk.nl.

5h.

Raadsvoorstel aanwijzen functionaris
gegevensbescherming gemeenteraad
5i. Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2019
6. Raadsvoorstel toevoegen adviseur
vertrouwenscommissie
7. 7a. Raadsvoorstel Jaarrekening 2018, begroting
2020 gemeenschappelijke regeling
werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek
(GR KDB)

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
17 juni 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

7b.

Raadsvoorstel concept Programmabegroting
2020 Regionale Dienst Openbare Gezondheid
Hollands Midden (RDOG HM)
8. Actuele motie
9. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de
besluitenraad zijn indicatief.

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

Bouwen wij het goede
in Noordwijk?
Laat het ons weten.
Hoe wilt u wonen? Waaraan heeft u behoefte? Wat zijn uw woonwensen? Nu en in de
toekomst. We horen het graag van u. En dat gaat heel gemakkelijk. Vanuit uw stoel.
Op een tijdstip dat u schikt. Met de smartphone of de computer.
Enquête nog even beschikbaar

Op companen.nl/onderzoek/noordwijk staat
onze enquête voor u klaar. Nog tot en met 25
juni. Het invullen kost nog geen 10 minuten.
Ook goed om te weten. Uw bijdrage is niet te
herleiden tot personen. Na deelname krijgt u
geen mailtjes of reclame.

Uw bijdrage is belangrijk

Veel inwoners hebben de moeite genomen
om langs te komen bij de twee inloopbijeenkomsten begin juni. We zijn blij met hun
bezoek. Ook uw bijdrage is belangrijk. Door
het invullen van de korte vragenlijst geeft u
de onderzoekers informatie over toekomstige
verhuispatronen. Ook helpt u hen een beeld
te krijgen van welke woningen er vrijkomen
en naar welke woningen volgens u vraag gaat
komen.

Uw woonwensen en woonbehoeften
Er kan de komende jaren veel gebouwd

worden in Noordwijk. Maar bouwen we ook
het goede? Spelen we met de woningbouw in
op de vraag van jongeren en starters uit
Noordwijk, Noordwijkerhout of De Zilk? En
hoe zit het met de vraag van de groeiende
groep ouderen?

Meer informatie

Kernen centraal

We nodigen vooral jongeren uit de enquête
in te vullen. We zijn heel benieuwd naar hun
woonwensen en woonbehoeften. Ouders
heeft u jongvolwassen kinderen? Wijs hun
a.u.b. op deze enquête. Zij willen toch ook fijn
kunnen wonen in Noordwijk! Helpt u mee? De
enquête staat hier voor hun klaar:
companen.nl/onderzoek/noordwijk.

Om op deze vragen een goed antwoord te
kunnen geven, hebben we uw inzichten nodig.
Zodat de gemeenteraad een woonvisie
vaststelt die daar waar het kan tegemoetkomt aan wat de inwoners van de kernen voor
ogen staat.

Stel ons in staat rekening met u te
houden
Mogen we een beroep op u doen? Doe mee
en stel ons in staat alle aandacht te geven
die uw woonwensen en woonbehoeften
verdienen.

Eerst wat meer weten over het onderzoek,
de visie en welke stappen leiden tot het
uitvoeringsprogramma?
Raadpleeg noordwijk.nl/woononderzoek

