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Break-out Day voor jongeren vanaf 10 jaar
Bedwing een stormbaan van 46 meter. Maak lol
met de skippyfunslang. Of ontdek wat je kunt met
een vliegend tapijt. Jongeren vanaf 10 jaar kunnen
zich uitleven op de Break-out Day op vrijdag 19
augustus 2022. Het evenement Outdoor Adventure
- Break-out Day vindt plaats op het sportpark van
Voetbalvereniging Van Nispen, Sportlaan 31 in De Zilk.
De dag duurt van 12.00 tot 18.00 uur.
Doe je ook mee? Meld je aan!
Doe je ook mee met deze supertoffe Breakout Day?
Meld je aan via: noordwijkactief.nl Neem vriendjes,
vriendinnetjes, buurjongens, buurmeisjes, neefjes,
nichtjes mee. Hoe meer jongeren hoe leuker het wordt!
De dag is gratis.
Volg Instagram voor de laatste nieuwtjes
Ook deze vakantie trommelen we jongeren op om lekker
actief te zijn met elkaar. In plaats van een week kiest
de organisatie nu voor één dag. Het dagprogramma
staat bol van de spectaculaire activiteiten. Houd voor
het laatste nieuws en het programma het Instagram
account van Jongerenwerk Noordwijk in de gaten.

Energiecoaches geven
besparingstips in bibliotheek
Heb je ook gemerkt dat de prijs van energie steeds meer stijgt? Wil je weten hoe jij

Sportpark Van Nispen in De Zilk
De locatie is deze keer bij Van Nispen in De Zilk. In
nieuwbouwwijk ’t Zilt wonen veel nieuwe jongeren. Deze
dag geeft hen alle kans om kennis te maken met hun
leeftijdsgenoten en elkaar sportief uit te dagen.
Barbecue
Na de Break-out Day kun je lekker nakletsen met een
broodje hamburger van de barbecue. De organisatie
is in handen van het Welzijnskwartier en Sportbedrijf
Noordwijk, Voetbalvereniging Van Nispen en andere
organisaties in De Zilk.

kunt besparen op energie en jouw energierekening? Kom dan op donderdag 28 juli
2022 naar de Koffie + ochtend in de bibliotheek in Noordwijkerhout. Van 10.30 tot
12.00 uur zijn energiecoaches Sjaak Geerlings en Dorine Putman te gast.
Goed voor je portemonnee én het milieu!
De energiecoaches vertellen je hoe je energie
kunt besparen en geven tips om meteen aan de
slag te gaan in je eigen huis. Ze laten zien welke
energiebesparende producten er op de markt zijn en
leggen uit wat goed werkt en hoe. Uiteraard kun je ook
vragen stellen.
Spreekuren over energiebesparing
Na de zomer starten de energiecoaches met
spreekuren over energiebesparing. In ieder geval zijn
ze aanwezig op 23 september, 14 oktober en

28 oktober 2022. De spreekuren zijn van 15.00 tot
16.00 uur in de bibliotheek van Noordwijkerhout aan
de Herenweg 2. Houd de berichtgeving in de gaten
via de website van de bibliotheek.
Persoonlijk advies
Wil je weten welk advies het beste is speciaal voor
jouw huis en thuissituatie? Maak dan een persoonlijke
afspraak met één van de energiecoaches. Dit kan op
één van de bijeenkomsten of via
bespaarafspraak.nl/noordwijk

Inloopspreekuur Voorieder1

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Voorieder1

Alleen op afspraak
Maak telefonisch een afspraak via
+31 (0)71 36 60 000
U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.
Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt
regelen op noordwijk.nl

Heb je zorg of ondersteuning nodig of heb je
een hulpvraag? Kom dan langs op een van onze
inloopspreekuren. Het is niet nodig om een afspraak
te maken.
Je bent zonder afspraak welkom op:
• maandag, dinsdag en donderdag tussen 10.00 11.30 uur in het gemeentehuis van Noordwijk
• maandag, dinsdag en woensdag tussen 10.00 11.30 uur. Adres: Antiqua 23, Noordwijkerhout
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website
voorieder1.nl/contact
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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

Gemeente Noordwijk

Noordwijk
255427 - 11 juli 2022
Objectvergunnng 17 augustus en 18 augustus 2022
Symon Meeszstraat
249486 - 14 juli 2022
Evenementvergunning 27 augustus 2022
Cultuurmarkt St. Jeroensplein
267077 - 11 juli 2022
Ontheffing strandgebruik 27 augustus 2022 Spev
nabij Beach
261135 - 13 juli 2022
Evenementvergunning 10 september 2022
Pompoenmark Herenweg
266316 - 13 juli 2022
Evenementvergunning 24 september 2022 Burendag
Tulpstraat
268098 - 13 juli 2022
Verklaring van geen bezwaar 18 september 2022
fietstoertocht Lionsclub
270210 - 13 juli 2022
Evenementvergunning straatbarbecue 20 augustus
2022 Kweeklust
Noordwijkerhout
249887 - 14 juli 2022
Evenementvergunning 3 september 2022
Cultuurmarkt ‘t Witte Kerkje

Overzicht collectes
In week 30 en week 31 zijn geen collectes gepland
dit geldt zowel voor de landelijke als de plaatselijke
collectes

Omgevingsdienst West-Holland
Ontwerpbeschikking Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht - De
Scheysloot 81 in Noordwijk
De Omgevingsdienst West-Holland heeft
namens het college van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland op 1 juni 2021 een aanvraag
ontvangen. De aanvraag is ingediend namens
Maarten van Rijn Aannemingsbedrijf B.V. voor een
omgevingsvergunning milieu (revisie) voor het bedrijf
gelegen op het adres De Scheysloot 81 in Noordwijk.
De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van
een, in sloopwerkzaamheden gespecialiseerd,
aannemingsbedrijf. De bij sloopwerkzaamheden
vrijgekomen afvalstoffen worden binnen de inrichting
opgeslagen, overgeslagen, gesorteerd, bewerkt en
verwerkt.
Uit de aanvraag blijkt dat de initiatiefnemer de
gangbare deelstromen uit het gemengde bouwen sloopafval ook als deelstroom wil kunnen
accepteren. Dit betreft afvalstromen uit bouw- en
sloopafval die reeds elders zijn gesorteerd en ter
acceptatie aan de inrichting worden aangeboden.

Op basis van de op 5 maart 2013 verleende
oprichtingsvergunning (milieu) is dit niet mogelijk.
Tevens is sprake van de volgende belangrijke
wijzigingen die het bedrijf heeft aangevraagd:
• het aantal te accepteren afvalstromen wordt
uitgebreid (meer Euralcodes), waaronder ook
groenafval en grond;
• grotere opslagcapaciteit van de verschillende
deelstromen (vooral voor metalen);
• verkleining van de opslagcapaciteit en de
jaarlijkse doorzet van gemengd bouw- en
sloopafval.
Voor het verlenen van de omgevingsvergunning
wordt de ‘uniforme openbare voorbereidings
procedure’ gevolgd. Deze procedure staat in afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij namen
de aanvraag in behandeling. Vervolgens stelden wij
de ontwerpbeschikking op. Deze ontwerpbeschikking
leggen wij voor u neer in het gemeentehuis om te
bekijken.
Wilt u de documenten bekijken?
U kunt de aanvraag en de ontwerpbeschikking (op
afspraak) bekijken van woensdag 20 juli 2022 tot en
met dinsdag 30 augustus 2022 op het gemeentehuis,
Voorstraat 42 in Noordwijk.
Bent u het niet eens met onze ontwerpbeschikking?
U kunt tot en met dinsdag 30 augustus 2022 uw
zienswijze indienen. Richt uw brief aan het college
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per
adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159,
2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze
geven.
Bent u het niet eens met onze ontwerpbeschikking?
Als u het niet eens bent met onze
ontwerpbeschikking, dan kunt u uw reactie geven,
ook wel een zienswijze genoemd. Dat doet u binnen
zes weken na de dag dat de ontwerpbeschikking
bekend is gemaakt.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2022-009313 - 10 juli 2022
Raadhuisstraat 5 | het plaatsen van zonwering op het
terras
2022-009337 - 11 juli 2022
Vinkenlaan 15 | het vervangen van een dakkapel op
het voordakvlak
2022-009427 - 13 juli 2022
Daniël Noteboomstraat 25 | het plaatsen van een
uitbouw aan de achterzijde van de woning
2022-009465 - 13 juli 2022
Keplerlaan 1 | het kappen van de boom t.b.v. een
parkeerterrein bij ESA gebouw
Noordwijkerhout
2022-009311 - 10 juli 2022
Langevelderweg 65 | het kappen van een boom

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2022-007112
Willem-Alexanderpark 27 | het aanleggen van een
parkeerplaats op eigen terrein
2022-007427
Hoogwakersbosstraat 29 | het realiseren van een
dakopbouw op voor-en achterdakvlak
Noordwijkerhout
2022-005512
Het Zilt, De Zilk | het bouwen van 16 woningen (fase
3 ‘t Zilt)

U stuurt uw zienswijze per e-mail naar info@odwh.nl
of per post naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland
Per adres Omgevingsdienst West-Holland
Postbus 159, 2300 AD LEIDEN

De Zilk
2022-006294
Zilkerduinweg 364 | het plaatsen van een dakkapel en
dakopbouw op het achterdakvlak

Kunt u uw reactie niet opschrijven? Dan kunt u uw
reactie uitleggen in een gesprek. Hiervoor kunt u
bellen naar +31 (0)71 40 83 100.

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Heeft u nog vragen?
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit
kan via +31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl. Noem
hierbij het zaaknummer: 2021-013032.

Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - ‘s-Gravendijckseweg 31
in Noordwijk
De Omgevingsdienst West-Holland ontving - namens
het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordwijk - op 26 juni 2022 een melding
van Stellar Space Industries B.V. (zaaknummer: 2022008741). De melding is ingediend voor het oprichten
van een metaalbewerkingsbedrijf. Het bedrijf is
gelegen op de locatie ‘s-Gravendijckseweg 31 in
Noordwijk.
Heeft u nog vragen?
Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact
opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland.
Dit kan via +31 (0)71 40 83 100 of info@odwh.nl.
Noem hierbij het zaaknummer: 2022-008741.

Verzonden besluiten

Noordwijk
2022-005257 - 8 juli 2022*
Van de Mortelstraat | het kappen van een boom met
herplantplicht
2022-005588 - 8 juli 2022
Duinweg | het gebruiken van een terrein voor
bootcamp voor een periode van 3 jaar
2022-008153 - 13 juli 2022
Goohorstlaan 27 | het kappen van een boom
2022-008160 - 14 juli 2022
Vogelaardreef 18 | het plaatsen van een dakkapel op
het zijdakvlak van de woning
2021-022168 - 14 juli 2022*
Rectificatie, Oude Zeeweg 49 (perceel 4271 A) | het
kappen van 43 bomen
Noordwijkerhout
2022-006618 - 14 juli 2022*
Zeeburg | het kappen van 20 bomen in de woonwijk
Zeeburg voor de locatie Schulpweg t.h.v. 55,
Wevershout, Weversland, Brittenburg, Vlonderkamp,
Groenewege en Spiegelberg

LEES VERDER >>
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>> Verzonden besluiten

De Zilk
2022-008528 - 13 juli 2022
Zilkerduinweg 130 | het vervangen van een dakkapel
aan de voorzijde
2022-0073 - 13 juli 2022
Hafkenscheidtlaan 24 | het realiseren van een
dakopbouw

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.
Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een

*voor deze besluiten geldt een uitgestelde
inwerkingtreding tot na afloop van de
bezwaarperiode

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld. De eerstvolgende welstandsvergadering
voor afspraken zal plaatsvinden op donderdag 28 juli
2022.

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele onderwerpen
die in de gemeente Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar
noordwijk.nl/digipanel

Digitale versie
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen
ter inzage liggen. De binnengekomen aanvragen
zijn soms nog niet volledig. Ook kunnen er nog
veranderingen in worden aangebracht.

noordwijk.nl/gemeenteberichten

Colofon

Reageren op aanvragen
Als er nog geen besluit is genomen dan kunt u
ook geen bezwaar indienen.

Voor meer informatie over de producten en
diensten en de openingstijden van de gemeente:
noordwijk.nl

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

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.

