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Holland Rijnland

Spelregels voor verdeling sociale
huurwoningen in Huisvestingsverordening
2019
De regionale woningmarkt is de komende jaren
nog zeer krap. Veel woningzoekenden moeten lang
wachten voordat zij een passende sociale huurwoning
kunnen vinden.
Huisvestingsverordening Holland Rijnland met
spelregels
Sommige mensen komen hierdoor in de knel en
hebben snel en urgent passende woonruimte nodig.
In de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019
leggen we de spelregels voor verdeling van sociale
huurwoningen in Holland Rijnland vast.

Op donderdag 25 juli 2019 vindt een extra raadsvergadering plaats.
Bekijk de vergadering live via noordwijk.nl/raadsvergadering
Grond eerst aanbieden aan gemeente

het huishouden als mijn hulp met vakantie is?

Het college van burgemeester en wethouders heeft op
9 juli 2019 besloten een voorkeursrecht op grond van
de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te vestigen op
een aantal stukken grond in Noordwijk.

Antwoord
Als uw hulp met vakantie gaat hebt u nog steeds recht
op hulp bij het huishouden. Uw zorgaanbieder zorgt
voor deze periode voor een passende oplossing.
Dit kan betekenen dat u tijdelijk een andere hulp krijgt.
Of dat uw zorgaanbieder voor de vakantieperiode
met u andere afspraken maakt voor de hulp bij het
huishouden. Bijvoorbeeld over het tijdstip of de dag
waarop uw vervangende hulp kan komen.

In werking en ter inzage
Dit besluit is op vrijdag 12 juli 2019 in werking getreden. De
eigenaren van de bij het besluit betrokken stukken grond
zijn persoonlijk van het besluit op de hoogte gesteld. De
gemeente heeft hen op 16 juli 2019 een aangetekende
brief gestuurd. De stukken liggen ter inzage in het
gemeentehuis Noordwijk of zijn na te lezen op overheid.nl
(onder beleid & regelgeving, bekendmakingen).
Voorkeursrecht
Het voorkeursrecht houdt een verplichting in voor de
grondeigenaar om de grond bij verkoop eerst aan te
bieden aan de gemeente. De gemeente benadrukt dat
het voorkeursrecht geen verplichting inhoudt om de
grond ook daadwerkelijk aan de gemeente te verkopen;
slechts om het perceel bij verkoop eerst aan de
gemeente aan te bieden.
Meer informatie
Voor eventuele vragen over het gevestigde
voorkeursrecht kunt u tijdens kantoortijden terecht
bij het team Onroerende Zaken. Zij zijn telefonisch
bereikbaar via (071) 36 60 000.

ISD Bollenstreek

Hulp bij het huishouden vakantieperiode
Vraag
Ik heb via de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) hulp bij het huishouden. Krijg ik hulp bij

Krijgt u geen hulp?
Krijgt u geen hulp bij het huishouden en heeft uw
zorgaanbieder met u ook geen afspraken gemaakt als
uw hulp met vakantie is? Dan adviseren wij u met uw
zorgaanbieder contact op te nemen.
Niet tevreden?
Wij vertrouwen erop dat uw zorgaanbieder een
passende oplossing treft als uw hulp met vakantie
gaat.
Bent u niet tevreden over de oplossing en/of de
gemaakte afspraken, dan kunt u contact opnemen
met uw zorgaanbieder.
Bent u nog steeds niet tevreden over de oplossing
die de zorgaanbieder voorstelt, dan kunt u contact
opnemen met de ISD Bollenstreek.
Meer informatie
Voor meer informatie over hulp bij het huishouden
kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.
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.

Per 1 juli 2019 van kracht
De Huisvestingsverordening dient eens in de vier
jaar geactualiseerd te worden. Gemeenten in
regio Holland Rijnland voeren een gezamenlijke
huisvestingsverordening. Het Algemeen Bestuur
van Holland Rijnland stelt de verordening vast. De
verordening is per 1 juli 2019 van kracht.
De verordening digitaal lezen
De hele verordening vindt u op www.hollandrijnland.nl
onder Leefomgeving en dan Wonen. Naast de
Huisvestingsverordening treft u ook de Toelichting
aan. Hierin is voor zover relevant per artikel
een toelichting op de Huisvestingsverordening
opgenomen.

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
Verzonden besluiten
Noordwijk
6608 - 15 juli 2019
BuurtBBQ 10 augustus 2019 | Losplaatskade
6220 – 15 juli 2019
Jaarrondvergunning strandgebruik | United Events
1237 - 17 juli 2019
Vergunning “Alles is bedacht” 17 – 27 juli 2019 |
Kunstklank
5622 – 17 juli 2019
Vergunning Circus Salto 20 september 2019 |
Eisingastraat
Lees verder

Gemeente Noordwijk

Noordwijkerhout
0729 – 11 juli 2019
Vergunning Toeristenmarkten juli en augustus |
centrum Noordwijkerhout
8392 - 15 juli 2019
Ontheffing art 35 DHW 10-11 augustus | van der Geest
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.

Verkeersbesluit Langevelderweg
Noordwijkerhout
Burgemeester en Wethouders hebben besloten om
een verkeersbesluit te publiceren voor een afsluiting
op de Langevelderweg in Noordwijkerhout
Het besluit tot vaststelling van dit verkeersbesluit
is gepubliceerd op de website van de staatscourant
www.officielebekendmakingen.nl.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019137171 – 11 juli 2019
Beethovenweg 27: het maken van een dakopbouw
achtergevelzijde
2019140250 – 15 juli 2019
Luchterweg 6: het plaatsen van erf- of
perceelafscheiding
2019140518 – 16 juli 2019
Offemweg 5: het kappen van bomen
2019142418 – 17 juli 2019
Wilhelminastraat 5: het schilderen van de buitenboel
2019142280 – 17 juli 2019
Zeereep 5: het bouwen van een zomerhuis

bedrijfsgebouw
2019140792 – 14 juli 2019
Nachtegaalstraat 32: het bouwen van een schuur
2019138134 – 12 juli 2019
Bernadettelaan 9: het bouwen van een nieuwe
eengezinswoning met bijgebouw
2019141202 – 17 juli 2019
Hortus 5: het plaatsen van een dakkapel op zijdakvlak
2019139043 – 12 juli 2019
Kadastraal A perceelnummer 3349: het bouwen van
Agrarische bedrijfsbebouwing
2019140490 – 15 juli 2019
Langevelderweg 38: het aanleggen van een oprit

Rectificatie ingekomen aanvraag week 28
In week 28 is een aanvraag gepubliceerd
(2019127781) waarbij het adres Troelstralaan 2
te Noordwijkerhout is genoemd. Dit moet zijn
Dr. Schaepmanlaan 2 te Noordwijkerhout.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019099005
Dr. Hadriaan van Neslaan: het doorbreken van een
dragende tussenmuur
2019071418
Hoofdstraat 79 A: het wijzigen van de voorgevel
Noordwijkerhout
2019076485
Annalaan bouw nr. 13 (kad. E 7021): Het bouwen van
een woning
2019081724
Guldemondvaart 22: het plaatsen van een
erfafscheiding en verplaatsen toegangspoort
2019092590
Vergilius 31: het bouwen van een veranda
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
2019028124 – 15 juli 2019
Duinweg 84: het repareren en vervangen van een
schuur
2019114416 – 18 juli 2019
Gasthuissteeg sectie A 2406 (bouwnummer 9A en
9B): het wijzigen van een gevel
2019059205 – 18 juli 2019
Keplerlaan 1: het bouwen van een clean room ESTEC
Test Centre
2019049345 – 18 juli 2019
Kraaierslaan 30: het uitbreiden van het aantal
camperplaatsen
2019063282 – 18 juli 2019
Leeweg 14: verbouwen van een woonhuis en maken
van een dakkapel
2019117097 – 17 juli 2019
Rederijkersplein 12: het vervangen van de
handelsreclame
2019105048 – 15 juli 2019
Zwin 3: het plaatsen van een dakkapel
Noordwijkerhout
2019077625 – 18 juli 2019
Groenewege 144: het plaatsen van een opbouw aan de
achterzijde van de woning
2019065926 – 18 juli 2019
Herenweg naast 320: het bouwen van een nieuwe
woning
2019106860 – 17 juli 2019
Pilarenlaan 50 (C 2837): de nieuwbouw van een
woning
2019110195 – 17 juli 2019
Theresialaan 10: het kappen van 3 bomen en snoeien
van 2 bomen

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.

Noordwijkerhout
2019142519 – 17 juli 2019
Bulb Trade Parc perceel B 5097: het bouwen van een

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.
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 .

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.

Gemeente Noordwijk

Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering
gemeenteraad donderdag 25 juli 2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk

Agenda Debatraad 20:00-21:00 uur*
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Bespreekstukken
3a. Raadsvoorstel zonnepark locatie Leeuwenhorster
Hoek
4. Sluiting

Agenda Besluitenraad 21:00 – 22:00 uur*
1. Heropening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling hamerstukken
3a. Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding
4. Raadsvoorstel zonnepark locatie Leeuwenhorster
Hoek
5. Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de
besluitenraad zijn indicatief.

Meer informatie

Dit is een extra raadsvergadering, die is
aangevraagd door leden van de raad op grond
van artikel 17 lid 2 van de Gemeentewet. 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. Er is een extra
inspraakmogelijkheid over het raadsvoorstel
Zonnepark locatie Leeuwenhorster Hoek. Dit is
voorafgaand aan de debatraad (van 19:30 tot 20:00

uur) in de Duinpan. U kunt zich hiervoor uiterlijk 25
juli 2019 tot 17.30 uur aanmelden bij de griffie via
griffie@noordwijk.nl.
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 woensdag 24 juli 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
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.

