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Proef
Van juni t/m december 2018 was het centrum van
Noordwijkerhout op maandag t/m zaterdag tussen
12:00 uur en 18:00 uur afgesloten voor autoverkeer.
Dit was een proef. Voor en na deze proef zijn er
onderzoeken gedaan. Dit waren verkeerstellingen,
belevingsonderzoeken en parkeeronderzoeken.
Inloopbijeenkomst
Maandag 16 september 2019
19:30 - 21:00 uur
Maasgaarde, Herenweg 9a
Voor nadere informatie zie noordwijk.nl/centrum.

Vergadering Monumentencommissie
op 5 september 2019

De scholen zijn weer begonnen
Veilig Verkeer Nederland, de scholen en de gemeente roepen alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor
elkaar te hebben zodat kinderen veilig op school komen.

Subsidie voor ‘75 jaar vrijheid’ in Noordwijk

Maak van een historisch jaar een mooi eigen
Noordwijks themajaar
2020 is een bijzonder jaar voor Nederland – voor
Noordwijk. We vieren met elkaar ’75 jaar vrijheid’ want
75 jaar geleden eindigde de Tweede Wereldoorlog
en startte een lange periode van vrede en
welvaartsopbouw.
Themajaar 2020 in het teken van ‘75 jaar vrijheid’
Gemeente Noordwijk heeft het voornemen om in
2020 met alle Noordwijkse verenigingen en stichtingen
een eigen invulling te geven aan ‘75 jaar vrijheid’,
bovenop het landelijke programma van het Nationaal
Comité 4 en 5 mei.
Digipanelonderzoek
Mede naar aanleiding van de uitkomst van het
Digipanelonderzoek, de nationale viering en de wens om
er met de inwoners, verenigingen en maatschappelijke
organisaties de vieren een eigen invulling te geven is het
voornemen om voor 2020 het thema ’75 jaar vrijheid’ te
kiezen.
Voorstel aan de gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders zal de
raad voorstellen om budget beschikbaar te stellen voor
bijzondere activiteiten in Noordwijk die bijdragen aan de
doelstellingen van ‘75 jaar vrijheid’.
Uitnodiging om samen ’75 jaar vrijheid’ te vieren
Nu al nodigt het gemeentebestuur de Noordwijkse
verenigingen en stichtingen uit om met een initiatief
te komen dat in lijn is met de doelstellingen en dat
bijdraagt aan een mooie eigen beleving van het thema,
ondanks er nog geen definitief raadsbesluit is. Dit
vanwege de beoordeling van een aanvraag en natuurlijk

de vervolgstappen die nodig zijn om volgend jaar alles
goed in de steigers te hebben.
Goede informatie staat voor u klaar
Zin om dit historische jaar op een eigen Noordwijkse
manier te vieren? U kunt via de gemeentelijke website
subsidie aanvragen. Zie daarvoor:
noordwijk.nl/75jaarvrijheid. Ook vindt u hier alles over
de volledige subsidieregeling met voorwaarden en
criteria. Wij raden u aan dit goed door te lezen.
Indieningstermijn
U kunt uw subsidieaanvragen nog tot en met 27 oktober
2019 inleveren. De beoordeling van alle aanvragen vindt
in de eerste week van november plaats. Bij soortgelijke
aanvragen, die in dezelfde tijdsperiode en kern
plaatsvinden, vindt er een loting plaats.
Persoonlijk advies
Heeft u een idee maar nog behoefte aan advies of hulp
nodig bij het indienen of wilt u uw plan eerst voorleggen
voordat u deze instuurt? Neem contact op met:
Natascha van der Wal
Beleidsmedewerker Kunst & Cultuur
E. gemeente@noordwijk.nl
T. +31 (0)71 36 60 000

Inloopbijeenkomst autoluw/autovrij centrum
Noordwijkerhout
De gemeente organiseert op maandag 16 september
2019 een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst
kunt u de resultaten van het onderzoek naar een
autoluw of autovrij centrum in Noordwijkerhout
bekijken. Verkeerskundigen staan u graag te woord om
de resultaten toe te lichten.

Op donderdag 5 september vergadert de
Monumentencommissie in de Boekhorstzaal van
het voormalig gemeentehuis in Noordwijkerhout. De
openbare vergadering begint rond 10:00 uur.
Op locatie
Om plannen goed te kunnen beoordelen zal de
Monumentencommissie eerst een locatiebezoek
brengen. De vergadering in de Boekhorstzaal begint
daarom later dan normaal.
Ter inzage
De voorlopige agenda en het verslag liggen ter inzage
in het gemeentehuis Noordwijk. Digitaal zijn de agenda
en het verslag te raadplegen onder het nieuws op
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 +31 (0)71 36 60 000.

ISD Bollenstreek

Post via MijnOverheid
Vraag
Is de ISD Bollenstreek aangesloten op MijnOverheid?
Antwoord
Ja, de ISD Bollenstreek is aangesloten bij
MijnOverheid. U kunt uw uitkeringsspecificaties van
uw uitkering via MijnOverheid ontvangen. Hiervoor
moet u wel een DigiD account hebben.
Wat is MijnOverheid?
Via MijnOverheid hebt u toegang tot uw post
en persoonlijke gegevens van steeds meer
overheidsorganisaties zoals uw gemeente, de
Belastingdienst en de Rijksdienst voor Wegverkeer
(RDW). Ook de ISD Bollenstreek heeft zich aangesloten
bij MijnOverheid. Dat betekent dat wij post aan u
kunnen sturen via de Berichtenbox van MijnOverheid.
Dat kan alleen als u een account hebt geactiveerd
Lees verder
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bij MijnOverheid. De ISD Bollenstreek stuurt al
uitkeringsspecificaties via MijnOverheid.
Activeer uw account bij MijnOverheid
Als u naar de website van mijn.overheid.nl gaat,
kunt u met uw DigiD uw account activeren. Als uw
account geactiveerd is, kunt u de ISD Bollenstreek
toestemming geven om post naar u te sturen. U
kunt de post van MijnOverheid ook gelijk op uw
mobiel of tablet lezen door de Berichtenbox app van
MijnOverheid te downloaden via de App store. U
activeert de app eenmalig met uw DigiD.
Meer informatie
Voor meer informatie en vragen over MijnOverheid
en de uitkeringsspecificaties 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 of het Wmo
Adviescentrum van uw woonplaats.

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
8082 - 28 augustus 2019
Ontheffing strandgebruik 3 september 2019 | Rijnlands
Lyceum
8152 - 28 augustus 2019
Ontheffing strandgebruik 3, 17 en 23 september 2019
| Bries KAB 102
9525 - 28 augustus
Ontheffing sluitingstijd 7 september 2019 | Beach Club
O. KWB

Noordwijkerhout
9736 - 27 augustus 2019
Vergunning Sportdag Politie 3 september 2019 |
Como&Co
6974 - 28 augustus
Ontheffingen art 35 DHW Oranjefeesten 3-5 september
2019 | Brink
10012 - 28 augustus 2019
Ontheffing art 35 DHW Motorcross, 5 september 2019
| Herenweg
8829 - 28 augustus 2019
Melding klein kansspel 3-5 september 2019 |
Oranjefeesten Noordwijkerhout
De Zilk
9048 - 28 augustus 2019
Melding klein kansspel 9 november 2019 | Duinpan
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

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

De Zilk
2019166651 – 26 augustus 2019
Lijsterbesstraat 1: het plaatsen van een hekwerk op
dak aanbouw

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019111276
Bernadettelaan 33 kavel 806: het bouwen van een woning
2019110646
Pieternelweg 13: et kappen van bomen
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.

Ingekomen aanvragen

Verzonden besluiten

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

Noordwijk
2019166540 – 23 augustus 2019
Atjehweg 2: het kappen van een boom
2019165175 – 22 augustus 2019
Deining 1: het plaatsen van een tuinveranda
2019166361 – 26 augustus 2019
Doelensteeg 1: het veranderen van een belettering/
plaats gevel
2019166332 – 26 augustus 2019
Heilige Geestweg 26: het aanpassen van liftentree in
parkeerkelder
2019167030 – 27 augustus 2019
Koningin Astrid Boulevard 104: het oprichten van 2
tenten en een ijsbaan
2019167540 – 28 augustus 2019
Prins Bernhardstraat 20: het plaatsen van een
dakkapel
Noordwijkerhout
2019165106 – 22 augustus 2019
Centurio 17: het plaatsen van een dakkapel
2019165350 – 23 augustus 2019
De Duinsloot 2: het bouwen van een kelder onder
garage
2019166518 – 26 augustus 2019
Langelaan 1: het bouwen van een zuil met vermelding
van ingang

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

2019166725 – 27 augustus 2019
Leidsevaart 115: het plaatsen van een dakkapel
2019167483 – 28 augustus 2019
Pilarenlaan 89: het slopen van een woning

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.

Noordwijk
2019106536 – 28 augustus 2019
Graaf Albrechtstraat 1: het plaatsen van een dakkapel

Welstandsvergadering
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.

Ingekomen meldingen activiteitenbesluit
milieubeheer
• Fields, Source of Flowers B.V., Westeinde 22
te Noordwijkerhout. De melding gaat over het
veranderen van een kwekerij (zaaknummer
2019153882). Het betreft het aanleggen van een inrit.
• Bloemenhandel William Broekhoef V.O.F.,
Beukenlaan 32 te De Zilk. De melding gaat over
veranderen van het bloemenbedrijf (zaaknummer
2019140411). Het betreft een nieuwe opslag voor
verwerking van bloemen en planten op Bulb Trade
Parc perceel B 5067.

Aanvraag Wet milieubeheer – Westeinde 6
De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens
burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordwijk bekend dat zij op 14 augustus 2019 een
aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschriften
voor een gecombineerde lozing van afvalwater op
grond van het Activiteitenbesluit heeft ontvangen voor
de locatie Westeinde 6 te Noordwijkerhout.
De aanvraag betreft een verzoek om afvalwater
afkomstig van een tank- en van een wasplaats door
één olie- benzineafscheider te leiden.
Op grond van het bepaalde in artikel 2.2a van het
Activiteitenbesluit kunnen maatwerkvoorschriften
worden gesteld.
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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.

Nieuws van de Raad

Agenda openbare rondetafelgesprekken
gemeenteraad op dinsdag 10 september
2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42,
Noordwijk

Meer informatie

De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan
verschillen per keer. De actuele agenda en de
stukken zijn te raadplegen op
noordwijk.nl/gemeenteraad. Op de website staat
welke mogelijkheden er zijn om in te spreken.
Het Gesprek: hierin worden onderwerpen en
raadsvoorstellen geagendeerd, waarover de raad
meer informatie wenst. Inwoners, verenigingen,
instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de
voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht
worden uitgenodigd om aan tafel te zitten. Ook is
het mogelijk om in te spreken. Aanmelden hiervoor

Agenda openbare rondetafelgesprekken
gemeenteraad op dinsdag 17 september
2019
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42,
Noordwijk

Meer informatie

De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan
verschillen per keer. De actuele agenda en de stukken
zijn te raadplegen op noordwijk.nl/gemeenteraad.
Op de website staat welke mogelijkheden er zijn om

Agenda rondetafelgesprek Presentatie / Gesprek 1
vanaf 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht*
4. Vaststelling besluitenlijst RTG’s van 2 en 9 juli 2019
5. Plan bouw 37 gestapelde woningen aan de Van de
Mortelstraat - Presentatie
6. Aanwijzing voorkeursrecht in gevolge van Wet
voorkeursrecht gemeenten – Gesprek
7. Bestemmingsplan Zee, Strand en Duin 1e
herziening - Gesprek
8. Sluiting

kan tot dinsdag 10 september 2019 18:00 uur via
griffie@noordwijk.nl.
De Presentatie: hier is ruimte voor presentaties van
het college aan de gemeenteraad, maar ook van
bijvoorbeeld bewonersorganisaties (kernenbeleid)
en instellingen (gemeenschappelijke regelingen).
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via @raadnoordwijk.
* U kunt over diverse onderwerpen inspreken,
bijvoorbeeld over de onderwerpen die op de concept
raadsagenda van 24 september 2019 staan: Ontwerp

Agenda rondetafelgesprek Presentatie 1 vanaf 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Inkoop Jeugdzorg - Presentatie
4. Terugkoppeling haalbaarheidsanalyse
parkeervarianten Noordwijk aan Zee - Presentatie
5. Besloten vergadering
6. Sluiting

Agenda rondetafelgesprek Presentatie / Gesprek 2
vanaf 20:15 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Organisatiemodel Pesthuis / Dierenhoeve
Noordwijkerhout - Presentatie
4. Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland Gesprek
5. Sluiting

exploitatieplan Offem zuid 2e herziening, Bestendigen
voorlopig besluit college voorkeursrecht Wvg oostelijk
Achterweggebied, Brief college ‘Deltaplan woningbouw
en Bronsgeest’, Bestemmingsplan Zee, Strand en Duin,
1e herziening, Gunning bouwkundige opgave sportpark
SJC en beschikbaarstellen budget, Profileringsbudget
Space, Onderwijshuisvesting, internationale
schakelklas voortgezet onderwijs, Vervanging
Openbare Verlichting (OVL) Noordwijkerhout 2019,
Woonschepenverordening Noordwijk 2019, Vaststellen
Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid deel 2, Aanvullende
subsidieaanvraag destinatiemarketing 2019, Pesthuis/
Dierenhoeve, Bouw van 37 gestapelde woningen
aan de Van de Mortelstraat, Viering 75 jaar vrijheid,
Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland.

Agenda rondetafelgesprek Presentatie 2 vanaf 20:00 uur
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Gevolgen Regeling programmatische aanpak
stikstof (PAS) - Presentatie
4. Sluiting

in te spreken.
De Presentatie: hier is ruimte voor presentaties van
het college aan de gemeenteraad, maar ook van
bijvoorbeeld bewonersorganisaties (kernenbeleid)
en instellingen (gemeenschappelijke regelingen).

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via @raadnoordwijk.

