Week 31 | 2019

Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

ieder zienswijzen indienen op het plan. Zienswijzen
kunnen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk
worden gericht aan burgemeester en wethouders,
Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, o.v.v. “Zienswijze
ontwerp uitwerkingsplan Offem Zuid, tweede fase,
deel A”. Een schriftelijke zienswijze moet voorzien
zijn van naam, adres, datum en ondertekening.
Deze kan ook gescand verzonden worden aan
gemeente@noordwijk.nl. Voor een eventuele
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met
het projectteam Offem Zuid, +31 (0)71 36 60 000.

Verzonden besluiten

Eerlijk over je ID. Daar kom je verder mee.

Een ID lenen, uitlenen of vervalsen lijkt onschuldig. Maar weet je dat daardoor je paspoort ingenomen kan worden? Of
dat je een geldboete kunt krijgen? Wees eerlijk over je ID en voorkom daarmee vervelende gevolgen.
Je pleegt identiteitsfraude als je:
• Je eigen ID vervalst
• Je eigen ID uitleent
• Een ID van iemand leent

Dit kunnen de gevolgen zijn:
• Twee jaar lang je paspoort kwijt. Je kunt dan ook niet
buiten Europa op vakantie of reizen.
• Een geldboete.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over identiteitsfraude op eerlijkoverjeid.nl.

Reisdocumenten ophalen niet mogelijk op
donderdag 8 augustus 2019
Op donderdag 8 augustus 2019 is het niet mogelijk
om een paspoort of identiteitskaart op te halen bij
de gemeente Noordwijk. Ook is het niet mogelijk een
reisdocument met spoed aan te vragen. Dit komt
doordat het aanvraagstation voor reisdocumenten
wordt vervangen.
Paspoort of identiteitskaart aanvragen wel mogelijk
Een paspoort of identiteitskaart aanvragen is wel
mogelijk. Vanaf vrijdag 9 augustus 2019 kunt u
ook weer bij ons terecht voor het afhalen van uw
reisdocument of een spoedaanvraag.

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
Ontwerp uitwerkingsplan
Offem Zuid tweede fase, deel A
Het plangebied van Offem-Zuid, tweede fase deel A, is

gelegen ten zuiden van Landgoed Offem. Ten oosten
grenst de locatie aan het nader uit te werken plandeel
van Offem-Zuid, tweede fase deel B. De Achterweg is
in het plangebied van de tweede fase deel A betrokken.
De zuidoostelijke rand van de Achterweg vormt tevens
de grens met de tweede fase deel B. Ten zuiden
zijn voornamelijk agrarische gronden aanwezig. De
Beeklaan (N451) scheidt het plangebied af van het
omliggende landelijke gebied. Ten westen grenst de
locatie aan de eerste fase van het project ‘OffemZuid’. De exacte begrenzing is in het uitwerkingsplan
weergegeven.
Doel
Het doel van dit uitwerkingsplan is om op een
deel van de gronden, de tweede fase deel A, de
ontwikkeling van woningbouw mogelijk te maken.
In dit uitwerkingsplan wordt aangetoond dat met de
beoogde ontwikkeling van de tweede fase deel A, de
bouw van maximaal 170 woningen, wordt voldaan
aan de randvoorwaarden (uitwerkingsregels), zoals
die in het geldende bestemmingsplan ‘Offem-Zuid’ zijn
gesteld.
Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan Offem Zuid tweede fase
deel A, ligt met ingang van woensdag 7 augustus 2019
tot en met dinsdag 17 september 2019 ter inzage.
Het plan is in te zien in het gemeentehuis aan de
Voorstraat 42 te Noordwijk en op de landelijke website
ruimtelijkeplannen.nl met het planID: NL.IMRO.0575.
UPOffemZuid2A-ON01.
Zienswijze
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een

Noordwijk
9475 - 30 juli 2019
Ontheffing sluitingstijd NIJC Gevers 2 november 2019
| Gooweg
1001 - 31 juli 2019
Ontheffing strandgebruik (jaarrond) | Kurt Carlsen
7624 - 2 augustus 2019
Evenementenvergunning Flowerparade 10 en 11
augustus 2019 KWB
Noordwijkerhout
7620 - 23 juli 2019
Vergunning NWH Culinair op 10 en 11 augustus 2019 |
centrum NWH
7062 - 31 juli 2019
Vergunning Shantykorenfestival 17 augustus 2019 |
centrum NWH
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
2019148850 - 26-07-2019
Bernadettelaan 27, kavel 804: het bouwen van een
woning
2019147207- 24-07-2019
De Mook 16: het bouwen van 3 bruggen
nieuwbouwwijk Offem Zuid
2019149619 - 29-07-2019
Gerberahof 8: het plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning
2019145863 - 23-07-2019
Hoogeveenseweg ong: het vervangen van een
veldschuur
2019144627 - 20-07-2019
Jacques Urlusstraat 31: het bouwen van een aanbouw
2019143185 - 18-07-2019
Jan van Heusdenstraat 8: het plaatsen van een
dakkapel aan de voorzijde en maken van dakopbouw
achterzijde
Lees verder

Gemeente Noordwijk

2019149703 - 29-07-2019
Koningin Wilhelmina Blvd 104: het maken van een
uitbouw en wijzigen gevel
2019148930 - 26-07-2019
Offemweg 19: het realiseren van een berging
2019144671 - 20-07-2019
Peterhof 81: het kappen van een boom
2019148723 - 26-07-2019
Pickéstraat 33: het wijzigen van een voorgevel
2019148578 - 26-07-2019
Piet Heinstraat 6: het plaatsen van een dakopbouw
2019148910 - 26-07-2019
Piet Heinstraat 8: het plaatsen van een dakopbouw
2019149565 - 26-07-2019
Zoutmanstraat 31 A: het realiseren van een oprit

Noordwijkerhout
2019101315
Westeinde (kavel 3): het bouwen van een woning
2019096684
naast Westeinde 93: het bouwen van een nieuwe woning

Noordwijkerhout
2019148503 - 25-07-2019
Westeinde D 2439: het bouwen van 3 paardenstallen
in de achtertuin
2019146004 - 23-07-2019
Duinschooten 12 032: het bouwen van een berging
2019150093 - 28-07-2019
Duinschooten 12 095: het bouwen van een tuinhuis
met open veranda
2019147513 - 24-07-2019
Leidsevaart 58: het herbouwen van een woning
2019151181 - 30-07-2019
Sixenburg Sectie B 5012: het aanpassen van de
toegang bollengronden
2019149723 -26-07-2019
Theresialaan 7: het bouwen van een nieuwe woning

Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

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:

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

Noordwijk
2019062489 - 19-07-2019
Duineveld 39 tm 41a: Herverkaveling fase 3 Duineveld
2019113150 - 23-07-2019
Bonnikeplein 2: het vervangen handelsreclame
2019114141 - 01-08-2019
Heilige Geestweg 26: het aanbrengen van reclameuitingen
2019123386 - 30-07-2019
Koepelweg 13: het realiseren van een dakterras op een
uitbouw
2019125415 - 30-07-2019
Oranje Nassaustraat 13: het plaatsen van een
dakkapel op het voordakvlak
2019097944 - 23-07-2019
Pauluslaan 196: het verbouwen van de woning
2019085449 - 24-07-2019
Schiewei 16: het plaatsen van een dakkapel aan de
voorgevel
2019115249 - 24-07-2019
Vincentlaan 3: het verwijderen of fors inkorten van een
boom
2019081339 - 01-08-2019
Zwarteweg (Giraffelaan): het bouwen van 51 studio’s
voor jongeren
2019081169 - 01-08-2019
Zwarteweg 9 (Mandarijnlaan): het bouwen van 42
studio’s voor ouderen

Noordwijk
2019089024
Abraham van Royenstraat 95: het realiseren van een
werkterrein
2019102281
Boekerslootlaan 1: het wijzigen van het gebruik
2019110690
Pieternelweg 13: het maken van een inrit

Noordwijkerhout
2019064857 - 25-07-2019
BAVO: het bouwrijp maken fase 1
2019081724 - 30-07-2019
Guldemondvaart 22: het plaatsen van een
erfafscheiding en verplaatsen toegangspoort
2019092590 - 24-07-2019
Vergilius 31: het bouwen van een veranda

Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend, dat zij het voornemen heeft vergunning te
verlenen op de hieronder genoemde aanvraag.
Noordwijkerhout
het aanleggen van een zonnepark langs de provinciale
weg N206, locatie kad. D 2162

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 .

Welstandsvergadering
De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt om
de week een vergadering in de gemeente Noordwijk
(locatie Herenweg in Noordwijkerhout). Nadere
informatie kunt u opvragen via infobouwen@odwh.nl.
In verband met de vakantie is de eerst volgende
welstandsvergadering op 15 augustus 2019.

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.

De Zilk
2019115399 - 30-07-2019
Zilkerbinnenweg 1: het vervangen van een bestaande
dakkapel

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.

