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Bel of mail met onze zorgloketten
De loketten van het Lokaal Loket en het Wmoadviescentrum en het spreekuur van het Sociaal
wijkteam zijn gesloten. U kunt niet langskomen. Toch
kunt u via de e-mail en de telefoon de medewerkers
spreken. Ze staan u graag bij. Helpen u graag verder.
De maatregelen om het coronavirus in te dammen
raakt onze dienstverlening. De onderstaande loketten
benadert u via de e-mail of telefonisch.
Lokaal Loket
• telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
8:30 tot 17:00 uur via +31 (0)71 36 17 600
• e-mail: lokaalloket@noordwijk.nl
Wmo-adviescentrum
• telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
8:30 tot 17:00 uur via +31 (0)25 23 43 800
• e-mail: wmo@noordwijkerhout.nl
Sociaal wijkteam Noordwijk
• telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van
8:30 tot 17:00 uur, op: tel +31 (0)71 36 60 000
• e-mail: sociaalwijkteam@noordwijk.nl

Brief burgemeester over grote
gevolgen corona op dagelijks leven
Onze burgemeester Wendy Verkleij schreef een brief
aan alle inwoners van de gemeente Noordwijk over
de grote gevolgen die het coronavirus heeft op ons

dagelijks leven. Bekijk haar gesproken bericht of lees de
brief op noordwijk.nl/briefburgemeester

Gemeenteraadsvergadering
24 maart 2020 vervalt

tegen de verspreiding van het coronavirus.

De gemeenteraadsvergadering van dinsdag 24 maart
2020 is geannuleerd als gevolg van de maatregelen

Voor actuele informatie en nieuws over de raad kunt
u terecht op de website van de gemeente en via
noordwijk.nl/gemeenteraad.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Let op: ook gemeente Noordwijk handelt naar
de aanvullende maatregelen in de aanpak van
het coronavirus. Vanaf maandag 16 maart 2020
kunt u niet meer zonder afspraak terecht bij de
gemeente Noordwijk. Bel voor een afspraak naar het
klantcontactcentrum. U kunt geen afspraken meer
online maken.

Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Alleen op afspraak
Als het niet kan wachten. Bel dan voor een afspraak
naar ons klantcontactcentrum: +31 (0)71 36 60 000
Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.
LEES VERDER >>
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Afvalinzameling anders georganiseerd
vanwege Corona

isdbolenstreek.nl staat de actuele informatie inclusief
aanmeldformulier.

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding
van het Coronavirus in te dammen hebben ook gevolgen
voor de afvalinzameling. De aangepaste afvalinzameling
geldt vooralsnog tot maandag 6 april 2020.

Dienstverlening ISD tijdens Coronavirus
Door het Coronavirus is de dienstverlening van de
ISD Bollenstreek aangepast. Op onze website vindt
u de uitgebreide en actuele informatie over onze
dienstverlening tijdens het Coronavirus.

Ophalen van grofvuil tijdelijk minder
Om de dagelijkse inzameling van restafval en andere
afvalstromen te kunnen garanderen is besloten om
tijdelijk in gemeente Noordwijk minder grof vuil aan huis
op te halen.
Snoeihout, oud ijzer, elektronische en elektrische
apparatuur niet meer opgehaald
Snoeihout, oud ijzer, elektronische en elektrische
apparatuur worden tijdelijk helemaal niet meer
opgehaald. U kunt deze afvalstromen bij de milieustraat
in Katwijk inleveren. Deze is op dit moment op de
normale openingstijden open.
Strikte Coronamaatregelen medewerkers Milieustraat
Katwijk - Noordwijk
Wel proberen we op de Milieustraat het contact zoveel
mogelijk te beperken. Er worden veel minder mensen
tegelijkertijd toegelaten om de veiligheid van iedereen te
kunnen garanderen. Er gelden strikte coronamaatregelen.
Zo houden we de afvalinzameling de komende periode zo
optimaal mogelijk te houden. De gemeenten hopen dat u
daar begrip voor op kunt brengen.
Ga alleen als het echt nodig is
De gemeenten Katwijk en Noordwijk vragen u vriendelijk
doch dringend om de afweging te maken of uw rit naar
een van de milieustraten echt noodzakelijk is of dat het
op een later moment kan. Een rit uitstellen helpt vandaag
de dag overbelasting van de Milieustraat te voorkomen.
Zeker in het licht van de maatregelen die genomen zijn.
Help mee Corona in te dammen
Door zich aan de voorschriften te houden kan iedereen
helpen het Coronavirus in te dammen. Gemeente
Noordwijk rekent ook op u.

Mantelzorgwaardering uitgesteld
Welzijn Noordwijk, het Wmo Adviescentrum
Noordwijkerhout en de gemeente Noordwijk hebben
besloten de start van de Mantelzorgwaardering
voorlopig uit te stellen in verband met de maatregelen
rondom het coronavirus.
Nieuwe startdatum nog niet duidelijk
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de
start van de Mantelzorgwaardering wel is. Wanneer
de nieuwe datum bekend is, informeren we u
hierover via welzijnnoordwijk.nl, noordwijk.nl en de
gemeenteberichten.

U kunt de ISD het beste bereiken via het e-mailadres
info@isdbollenstreek.nl of het telefoonnummer
+31 (0)800 95 67 000.
Brief klanten Wmo
Het Coronavirus kan invloed hebben op de hulp
bij het huishouden en/of begeleiding die u via een
zorgleverancier krijgt. Samen met de zorgaanbieders
proberen we voor zover mogelijk de noodzakelijke hulp
te blijven leveren.
Alle klanten die via een zorgaanbieder hulp bij het
huishouden en/of begeleiding krijgen, hebben daarover
afgelopen week een brief met meer informatie van de
ISD ontvangen.
Betaling van uitkeringen en weekgeld
Hebt u een uitkering van de ISD of krijgt u weekgeld.
De betaling van uw uitkering of weekgeld gaat gewoon
door.
Actuele informatie website
De informatie en maatregelen wisselen regelmatig. We
adviseren u voor actuele informatie onze website en
Facebookpagina in de gaten te houden.
Vragen/meer informatie
Voor meer informatie over de extra ondersteuning voor
ondernemers/zzp-ers en onze dienstverlening kunt u
terecht bij de ISD Bollenstreek.
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail:
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk:
bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats.
Volg de ISD Bollenstreek ook op:



Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten
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 op het Gemeenteblad op overheid.nl

ISD Bollenstreek

Extra ondersteuning voor ondernemers/
zzp-ers en aangepaste dienstverlening
Extra ondersteuning voor zelfstandigen zonder
personeel (zzp)
Vanwege het Coronavirus heeft het Kabinet extra
maatregelen genomen voor ondernemers/zzp-ers.
Eén van die maatregelen is dat zzp-ers tijdelijk een
uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau.
Voor de ondernemers/zzp-ers van de gemeenten
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen voert de ISD
Bollenstreek deze tijdelijke regeling uit, maar ook
de reguliere regeling Bijstand voor zelfstandigen
(Bbz) Op de website van de ISD Bollenstreek

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
14117 - 17 maart 2020
Melding hijswerkzaamheden 31 maart en 1 april 2020
Koningin Astrid Blvd
15990 - 19 maart 2020
Gewijzigde vergunning kansspelautomaten 2020-2024
Cafe Rosser
Noordwijkerhout
14639 - 13 maart 2020
Stookvergunning 2020 Scouting St Jozef 13 maart 2020

18199 - 18 maart 2020
Objectvergunning 10 april 2020 Egelantier
20534 - 19 maart 2020
Objectvergunning 8 april 2020 Schoolstraat
15918 - 20 maart 2020
Loterijvergunning 15 mei 2020 april St. Jozef

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2020-003075 - 12 maart 2020
Dr. Hadriaan van Neslaan 108 | het uitbouwen van de
woonkamer aan de achterzijde
2020-003087 - 13 maart 2020
Hekelhof 2 | het plaatsen van een dakkapel aan de
kant van de voordeur
2020-003111 - 15 maart 2020
Voorstraat 6 | het plaatsen van zonnepanelen
2020-003224 - 17 maart 2020
Douzastraat 33 het plaatsen van een zonnewering aan
de gevel
2020-003231 - 17 maart 2020
Huis ter Duinstraat 13 | het veranderen van een uitweg
en het splitsen van een woning
2020-003280 - 18 maart 2020
Sint Jeroensweg 10 | het verbouwen en uitbreiden van
het woonhuis
2020-003287 - 18 maart 2020
Sint Jeroensweg 10 | het deels slopen van het
woonhuis i.v.m. verbouwing
2020-003290 - 18 maart 2020
Langevelderslag 24 | het bouwen van een openbaar
invalidentoilet
2020-003277 - 19 maart 2020
Dobbelmannduin 38 | het kappen van zes bomen
Noordwijkerhout
2020-003080 - 12 maart 2020
Maandagsewetering 169 | het aanbouwen van een
erker aan de zijgevel
2020-003089 - 13 maart 2020
Liduinalaan 11 | het kappen van een boom in de tuin
2020-003105 - 13 maart 2020
Bernadettelaan 17 (kavel 801) | het bouwen van
een nieuwe eengezinswoning met aansluitend
bijgebouw(garage)
2020-003162 - 17 maart 2020
Sectie B perceelnummer 2792 | het realiseren van een
uitkijkpunt op golfbaan Tespelduyn
2020-003204 - 17 maart 2020
Zwaluwlaan 1- 27 | het plaatsen van een steiger
rondom het complex en maken van een parkeerplaats
voor de schaftwagen
2020-003284 - 18 maart 2020
Kornoeljelaan 2 | het plaatsen van een ketenplan
2020-003286 - 19 maart 2020
Kornoeljelaan 2 (Vomar) | ontheffing geluidshinder/
werktijden voor de periode van 12 mei t/m 12 juni 2020

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2020-000179
Leeweg 14 | het realiseren van 15 kampeerplaatsen
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2019-022036
Dobbelmannduin 8 | het bouwen van een woning

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijkerhout
2019-012761 - 18 maart 2020
Gooweg 13B | het bouwen van een nieuwe woning en
de aanleg van een in-en uitrit
2019-021668 - 18 maart 2020
Bernadettelaan 12 (kavel 209) Sancta Maria | het
bouwen van een woning

2020-002711 - 19 maart 2020
Quarles van Uffordstraat (nabij) 31 | het plaatsen van
een stortbak
Noordwijkerhout
2020-001564 - 19 maart 2020
Hyacinthstraat 56 | het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
2020-000033 - 19 maart 2020
Liduinalaan 7 (kavel 102) | het bouwen van een woning
2020-002251 - 19 maart 2020
Simon Emtinckstraat 11 | het plaatsen van een
dakkapel op het voorvlak van de woning
2020-000226 - 19 maart 2020
Herenweg 430 | het realiseren van een tijdelijke

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen

Welstandsvergadering
In verband met de landelijke maatregelen die getroffen
zijn vanwege het corona-virus, heeft zowel de
gemeente, als de Omgevingsdienst West Holland en
de stichting Dorp, Stad en Land, besloten dat er tot
nader bericht geen fysieke welstandsvergaderingen
zullen plaatsvinden. Beoordeling van plannen vindt
digitaal op afstand plaats.

Digitale versie

Toelichting
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, een alarminstallatie
plaatst of een boom wilt kappen. Deze vergunning
kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl
Deze aanvragen worden behandeld door
Omgevingsdienst West-Holland.

campercamping voor de periode van 23 april 2020 tot
en met 4 mei 2020
2020-000760 - 19 maart 2020
Schippersvaartweg 31 | het maken van een brug

noordwijk.nl/gemeenteberichten
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

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.

