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Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk
op 7 oktober 2021
Op donderdag 7 oktober 2021 om 9:30 uur vergadert
de Erfgoedcommissie Noordwijk in de Oude Raadzaal
in het gemeentehuis Noordwijk
De concept agenda van deze openbare digitale
vergadering ziet er als volgt uit:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen adviezenlijst vorige vergadering
3. Insprekers
4. Adviezen kleine commissie
5. Langevelderweg 27 F Pesthuis Noordwijkerhout
6. Voorstraat 37 Noordwijk
7. Wat verder ter tafel komt
8. Sluiting en volgende vergadering
Ter inzage
Digitaal zijn de agenda en de adviezenlijst te
raadplegen onder het nieuws op noordwijk.nl
De concept agenda en adviezenlijst liggen ook (op
afspraak) ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk
(Voorstraat 42).

Prijsuitreiking
NK-Tegelwippen 2021
Het NK-tegelwippen heeft plaatsgevonden van 30 maart 2021 tot en met
30 september 2021. Op vrijdag 1 oktober 2021 vond de officiële prijsuitreiking plaats.
De wethouders van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen namen de
prijs in ontvangst namens de inwoners.
Totaalstand
De inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse,
Noordwijk en Teylingen gingen de strijd aan om zo
veel mogelijk tegels te verwijderen en te vervangen
door groen. In totaal deden er 81 gemeenten mee
aan het NK-tegelwippen. Samen hebben zij meer
dan 1,5 miljoen tegels gewipt. Dankzij de inzet van
de inwoners ging de gemeente Hillegom er vandoor

met de Gouden Tegel. In de gemeente Noordwijk
zijn er 926 tegels gewipt en Noordwijk is hiermee
terechtgekomen op de 4e plaats in de Bollenstreek.
Meer informatie
Meer informatie over het NK-Tegelwippen kunt u
vinden via nk-tegelwippen.nl

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +31 (0)71 36 60 000.

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

U kunt niet zonder afspraak terecht bij de
publieksbalies.

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

Bijwonen en inspreken
Wilt u de vergadering bijwonen of wilt u inspreken over
een onderwerp op de agenda? Stuurt u dan uiterlijk
woensdag 6 oktober 2021 voor 18:00 uur een e-mail
naar erfgoedcommissie@noordwijk.nl. Wanneer u wilt
inspreken vragen wij u het onderwerp en/of eventuele
agendapunt in uw e-mail te noemen. Vanwege de
coronamaatregelen is de locatie beperkt toegankelijk.

ISD Bollenstreek

Individuele studietoeslag voor mensen met
een arbeidsbeperking
Vraag
Ik ben student aan het MBO, HBO of WO en ik heb
een beperking. Kan ik in aanmerking komen voor een
individuele studietoeslag?
Antwoord
Ja, u kunt maandelijks een toeslag krijgen als u
voldoet aan een aantal voorwaarden.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de individuele
studietoeslag moet u aan de volgende voorwaarden
voldoen:
• U bent 18 jaar of ouder en u woont in de gemeente
Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen
• U hebt recht op studiefinanciering
(duo.nl/particulier) of u hebt recht op een
tegemoetkoming op grond van de Wet
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en
schoolkosten (Wtos)
• U en uw eventuele partner hebben weinig vermogen
• U kunt door een structurele medische beperking
geen inkomsten tijdens uw studie verwerven.
Deze toeslag is voor mensen met een
arbeidsbeperking. De toeslag is bedoeld als
stimulans om een opleiding te volgen. De toeslag
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad dinsdag 12 oktober 2021
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Ruimte dinsdag 12 oktober 2021 20:00 uur
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststelling van de agenda
Besluitenlijsten van de commissie Ruimte van 16 en 21 september 2021
Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Presentatie Transitievisie Warmte (beeldvormend)
Raadsvoorstel Herontwikkeling locatie Viaductweg (beeldvormend)
Presentatie plannen door Adrian Van Erk Groep (beeldvormend)
Rondvraag
Sluiting

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de
verspreiding van het Coronavirus is het alleen
mogelijk devergadering digitaal te volgen. De
vergadering wordt live uitgezonden via de website
van de gemeente noordwijk.nl. De vergadering
is te volgen via noordwijk.nl/gemeenteraad of
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/
upcoming.
De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming,
meningsvorming en besluitvorming. De commissie
bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of
meningsvormende fase. Besluitvorming vindt
plaats in de gemeenteraadsvergadering.
Bij beeldvorming halen de leden informatie op
en vormen zich een beeld van een onderwerp,
bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het
verzamelen van informatie en het vormen van een
beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan
bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor
en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties
gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt
politieke vragen en legt verantwoording af over
het voorstel dat voorligt. De stukken zijn digitaal
te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem
(noordwijk.nl/gemeenteraad).
Eenieder heeft het recht tijdens de
commissievergadering in te spreken. Indien u van het
spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich
uiterlijk de dag zelf voor 12:00 uur aan te melden.
Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich
wenden tot de griffie, telefoon +31 (0)71 36 60 429 of
griffie@noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk.

>>
biedt daarnaast een financiële compensatie.
Voor mensen met een beperking is het vaak moeilijk
om hun opleiding te combineren met een bijbaan.
Hoogte en duur individuele studietoeslag
De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw
leeftijd. De toeslag varieert van 15% tot maximaal
25% van de bijstandsuitkering voor een echtpaar.
Kijk voor meer informatie over de hoogte van de
toeslag en de bijstandsuitkeringen in de folder
‘Bijstandsnormen en bedragen minimabeleid’.
U kunt de toeslag voor 12 maanden krijgen en als
u voldoet aan de voorwaarden is een verlenging
mogelijk.
Voldoet u aan de voorwaarden?
Als u denkt in aanmerking te komen voor de
individuele studietoeslag, kunt u voor het
aanvraagformulier terecht bij de ISD Bollenstreek.
Meer informatie
Voor vragen over de individuele studietoeslag of het
aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de
ISD. Algemene informatie over studiefinanciering
voor alle typen onderwijs kunt u vinden op
duo.nl/particulier
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	Voor de actuele openingstijden kunt
u terecht op de website voorieder1.nl
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

Gemeente Noordwijk
Rectificatie publicatie
ontwerpbestemmingsplan
‘Wassenaarseweg tussen 8 en 10, De Zilk’
ter inzage
Door middel van deze publicatie maken wij kenbaar
dat ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan
‘Wassenaarseweg tussen 8 en 10, De Zilk’, dat ter
inzage heeft gelegen van 18 augustus 2021 tot en
met 28 september 2021, is verzuimd dit te publiceren
in de plaatselijke krant ‘De Noordwijker’. Het plan zal
derhalve vanaf 6 oktober 2021 opnieuw zes weken
ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid voor
het indienen van zienswijzen.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Wassenaarseweg
tussen 8 en 10, De Zilk’ met plancode NL.IMRO.0575.
BPDZWassenaarsew8A-ON01 ligt vanaf woensdag
6 oktober 2021 tot en met dinsdag 16 november

2021 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl Inzage op
het gemeentehuis is ook mogelijk, maar alleen op
afspraak. U wordt echter dringend verzocht het plan
digitaal te bekijken en alleen een afspraak te maken
als dit niet anders kan.
Op de locatie Wassenaarseweg tussen de
huisnummers 8 en 10 in de kern van De Zilk ligt een
onbebouwd perceel met de bestemming ‘Wonen’
zonder bouwvlak. De eigenaar heeft de wens
hier de bouw van een woning mogelijk te maken.
Vanwege strijd met het vigerende bestemmingsplan
‘De Zilk’ zal op verzoek van de eigenaar een nieuw
bestemmingsplan voor in procedure worden
gebracht, waarmee de bestemming zal worden
gewijzigd naar ‘Wonen’ met een bouwvlak.
Iedereen kan in de genoemde termijn een zienswijze
indienen. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan
Correctie Zeewaardig fase 3
Het voorbereidingsbesluit ‘bestemmingsplan
Correctie Zeewaardig fase 3 met plancode
NL.IMRO.0575.VBZeewaardigCor3v2-VA01 ligt vanaf
woensdag 6 oktober 2021 tot en met 16 november
2021 voor een periode van 6 weken ter inzage.
Bij het voorbereidingsbesluit is bepaald:
1. dat het verboden is in het gebied waar het
voorbereidingsbesluit van kracht is zonder
omgevingsvergunning de volgende werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren: wegen, pleinen, paden en andere (weg)
verhardingen te verwijderen;
2. dat het verboden is in het gebied waar het
voorbereidingsbesluit van kracht is om het
gebruik van gronden en/of bouwwerken te
wijzigen;
3. dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning
kan afwijken van het onder 2 genoemde verbod,
mits de voorgenomen wijziging van het gebruik
niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan.
Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar
of beroep mogelijk (artikel 8:5 Algemene wet
bestuursrecht). Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking.
LEES VERDER >>

Word lid van
het digipanel
Denk mee over actuele
onderwerpen die in de
gemeente Noordwijk
spelen
Ga voor aanmelding naar
noordwijk.nl/digipanel
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Voorbereidingsbesluit
Paraplubestemmingsplan Bouwaanduiding
Het voorbereidingsbesluit ‘Paraplubestemmingsplan
Bouwaanduiding’ met plancode NL.IMRO.0575.
VBBPLUbouwaanduid-VAO1 ligt vanaf woensdag 6
oktober 2021 tot en met dinsdag 16 november 2021
voor een periode van 6 weken ter inzage.
Bij het voorbereidingsbesluit is bepaald:
1. Dat in het gebied waar het voorbereidingsbesluit
van kracht is, het verboden is het gebruik van
daarbij aangewezen gronden of bouwwerken
te wijzigen, nieuwe bouwwerken op te richten
en bestaande bouwwerken uit te breiden als
daardoor andere woningtypologieën ontstaan/
het aantal wooneenheden toeneemt;
2. Dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning
kan afwijken van het onder II genoemde verbod,
mits:
a. de voorgenomen wijziging van het gebruik
niet strijdig is met het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan;
b. de werken de grond in het gebied niet minder
geschikt maken voor het in voorbereiding
zijnde bestemmingsplan.
Tegen een voorbereidingsbesluit is geen bezwaar
of beroep mogelijk (artikel 8:5 Algemene wet
bestuursrecht). Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking.

Verzonden besluiten

Verlengingsbesluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende
vergunning, kunt u contact opnemen met de
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer
+31 (0)71 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00
en 14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via
infobouwen@odwh.nl

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

Noordwijkerhout
168825 - 28 september 2021
Melding klein evenement 30 juli 2022 Witte kerkje

Omgevingsdienst West-Holland

Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep
mogelijk. Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is
mogelijk voor diegenen die een zienswijze hebben
ingediend, en voor derde belanghebbenden aan
wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij
geen zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten
voorbereid met de uitgebreide procedure, start de
beroepstermijn de dag ná de terinzagelegging van
het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). U heeft daarvoor
zes weken de tijd, gerekend vanaf de dag na deze
publicatie. Een beroepschrift dient te worden gericht
aan de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht,
Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

De publicatie van ingekomen aanvragen is een
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen
worden geweigerd.

Noordwijk
2021-016042
Menakkerweg 4 | het aanleggen van een inrit ten
behoeve van een te bouwen recreatiewoning en
ontsluiting van een bollenland
2021-015236
Oude Zeeweg 63 | het plaatsen van een trafo t.b.v.
Alexander Hotel

• In week 40 is een collecte gepland van de
Dierenbescherming
• In week 41 is een collecte gepland van de
Nederlandse Brandwonden Stichting

Alleen voor instellen beroep
Het besluit of de besluiten onder het kopje
‘verzonden besluiten - beroep’ liggen met de
daarbij behorende stukken met ingang van de
dag na deze publicatie gedurende zes weken ter
inzage in het Gemeentehuis an de Voorstraat 42
in Noordwijk. Voor eventueel inzien, verzoeken wij
u eerst contact op te nemen met de Gemeente
Noordwijk/Omgevingsdienst West-Holland, gelet
op de coronamaatregelen. Tevens is het besluit
waarbij toepassing is gegeven aan artikel 2.12, lid
1 sub a onder 3 Wabo digitaal te raadplegen op
ruimtelijkeplannen.nl

Noordwijkerhout
2021-018389 - 28 september 2021
Patrijsstraat 20 | het plaatsen van een blokhut met
veranda in de achtertuin
2021-018434 - 28 september 2021
Vuurtorenplein 12 t/m 156 | het tijdelijk
plaatsen van steigers en reclame t.b.v.
onderhoudswerkzaamheden

Noordwijk
168431 - 27 september 2021
Loterijvergunning oktober-december SJC
169081 - 27 september 2021
Objectvergunning 29 sept-12 okt KAB/
Rembrandtweg
169293 - 27 september 2021
Incidentele ontheffing sluitingstijd nieuwjaar Beach
Club O.
166728 - 28 september 2021
Incidentele ontheffing sluitingstijd 24 en 31
december Club M de Grent
168822 - 28 september 2021
Melding klein evenement 31 mei 2022 Gat van Palace
169231 - 28 september 2021
Melding klein evenement 17 juli 2022 Gat van Palace
168823 - 28 september 2021
Melding klein evenement 29 juli 2022 Gat van Palace

Overzicht collectes

Verzonden besluiten - Beroep

naar de openbare weg
2021-018217 - 23 september 2021
Stakman Bossestraat 73 | het vervangen van een
dode treurwilg
2021-018222 - 24 september 2021
Herenweg 20 | het kappen van een boom
2021-018279 - 27 september 2021
Piet Heinplein 3 | het aanleggen van een in -en uitrit
2021-018326 - 27 september 2021
Tolhoren 50 | het doorbreken van een dragende
tussenmuur

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal)
beoordeeld.

Noordwijkerhout
2021-016200
Leeuwerikstraat 12 | het maken van een inrit / uitrit
en het realiseren van een parkeerplaats
2021-015067
Schulpweg | het bouwen van een nieuwbouw woning

LEES VERDER >>

Verzonden besluiten

VUILNISBAK VOL?
MELD HET MET FIXI

Noordwijk
2021-017625 - 27 september 2021
Hoofdstraat 92A | het plaatsen van een reclamebord
aan de gevel
2019-021665 - 28 september 2021
Piet Florisdal | het plaatsen van een aantal
sporttoestellen in de buitenruimte
2021-016565 - 28 september 2021
Marevista 34 | het versterken van balkons op de
kopse zijde van complex Marevista
2021-017554 - 28 september 2021
Herenweg 124 | het maken van een tijdelijke in- en
uitrit en daarbij behorende werkzaamheden bij
een tijdelijk bouwdepot t.b.v. de aanleg van een
waterleiding

HOUD
RT
JE BUU
M
R
O
V
IN
IK FIXI
GEBRU IS
GRAT

Noordwijkerhout
2021-014547 - 24 september 2021
Kerkstraat 109A | het realiseren van 2 appartementen
en bergingen op de begane grond van het pand

fixi.nl

Noordwijk
2021-018210 - 23 september 2021
Duinweg 76 | het maken van een uitrit van de woning
Fixi ABRI.indd 7
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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.
Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een

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

