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Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk

Noordwijkerhout
Groot onderhoud Reigerlaan, Zwaluwlaan,
Koekoeklaan, Kievitshorn en Sperwerkroft
Uitvoeren van groot onderhoud aan wegen en
voetpaden
Viaductweg , Van Iersellaan, van der Weijdenlaan
Werkzaamheden aan kabels en leidingen.
De Zilk
Herinrichting Zilkerduinweg
Tot en met voorjaar 2019 vernieuwing van de
rijweg en voetpad. Tijdelijk afgesloten en instelling
éenrichtingsverkeer voor gedeelte vanaf Regenvlietweg
tot aan N206 en omgekeerd.

Vergunningsaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

Voorkom inbraak in woningen en schuurtjes
In de gemeente Noordwijk hebben in de afgelopen
periode weer inbraken in woningen en vooral schuurtjes
plaatsgevonden.
Geef inbrekers geen kans
Samen met politie spant de gemeente zich in om het
aantal inbraken in woningen en schuurtjes omlaag te
krijgen. Maar wij kunnen het niet alleen. Ook inwoners
kunnen meehelpen om het inbrekers zo moeilijk
mogelijk te maken. Kijk voor tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Aangifte
Mocht u ondanks uw voorzorgsmaatregelen toch
slachtoffer worden van een inbraak doet u dan altijd
aangifte bij de politie.

telefoonnummer en of u in de ochtend of middag wilt
deelnemen.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.noordwijk.nl/
rijvaardigheid.

Gemeente Noordwijk
Belastingen Bollenstreek

De gemeenteraad van de gemeente Noordwijk heeft op
19 februari 2019 de volgende belastingverordeningen
vastgesteld:
• Verordening onroerende-zaakbelastingen Noordwijk
2019
• Verordening belastingen op roerende woon- en
bedrijfsruimten Noordwijk 2019
Deze verordeningen treden in werking op de eerste dag
na die van de bekendmaking via het Gemeenteblad op
de website www.overheid.nl en werken terug tot en
met 1 januari 2019.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Cursus rijvaardigheid voor 50+
automobilisten
Op donderdag 21 maart 2019 organiseert de afdeling
Veilig Verkeer Noordwijk/Teylingen (VVN) een
rijvaardigheidscursus voor automobilisten van 50
jaar en ouder. De cursus wordt van 9:00 tot 12:00 uur
en van 13:00 tot 16:00 uur gegeven in De Schelft in
Noordwijkerhout. De cursus is bedoeld om inzicht te
krijgen in uw rijvaardigheid en u krijgt vrijblijvend advies.
Aanmelden
Aanmelden voor de cursus kan via info@margreth.nl.
Bij het aanmelden graag naam, adres, geboortedatum,

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 in het Gemeenteblad op www.overheid.nl.

Werk in uitvoering

Noordwijk
Hogeweg
Tot en met 1 maart wegafsluiting in verband met
aanleg riolering. Voetgangers, (brom)fietsers kunnen
het wegvak passeren.
Verlengde Beeklaan
Vanaf 4 maart 2019 tot en met 10 mei 2019 afgesloten
vanaf rotonde Herenweg tot de op- en afrit N206.
Omleiding wordt met borden aangegeven.

Verzonden besluiten
1724 – 22 februari 2019
Melding Collecte 15-21 september 2019 Nierstichting
1227 – 22 februari 2019
Melding Collecte 13-18 mei 2019 Longfonds
342 – 13 februari 2019
Melding Collecte 15-20 april 2019 Nat Fonds
Kinderhulp
Noordwijk
225 – 22 februari 2019
Artikel 35 DHW ontheffing 28 februari 2019 Beach Club
O Kon Wilhelmina Boulevard
447 – 22 februari 2019
Wijziging DHW vergunning Palace Hotel Palaceplein
565 – 22 februari 2019
Evenementenvergunning 24 februari 2019
Strandlopers Nederzandt
1278 – 22 februari
Incidentele ontheffing sluitingstijd 28 februari 2019
The Champ De Grent
1144 – 22 februari 2019
Incidentele ontheffing sluitingstijd 28 februari 2019
Home De Grent
1512 – 20 februari 2019
Melding klein evenement 21 juli 2019 St Crispina
School Concert Gat van Palace
Noordwijkerhout
624 – 22 februari 2019
Artikel 35 DHW ontheffing 1-5 maart 2019 Carnaval
Lees verder
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288 – 15 februari 2019
Evenementenvergunning 22 februari-5 maart De
Kaninefaaten
274 – 15 februari
Evenementenvergunning 22 februari-5 maart De
Keiebijters
219 – 14 januari 2019
Ontheffing stookverbod voor 2019 Scouting St Jozef
De Zilk
278 - 15 februari 2019
Evenementenvergunning optocht 3 maart De
Duinknijnen
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.

Inzage ontwerpbestemmingsplan
‘Oosterduinen 8, 10 en 12’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterduinen 8, 10
en 12’, met plancode NL.IMRO.0575.BP201800053ON01, ligt vanaf 27 februari t/m 9 april 2019 ter
inzage. In deze periode kan iedereen zienswijzen bij de
gemeenteraad indienen naar aanleiding van dit plan.
Het plangebied is gelegen ten noorden van
Noordwijkerhout aan de weg Oosterduinen (percelen
met de huisnummers 8, 10 en 12). Het bouwvlak op
huisnummer 12 wordt naar achteren toe uitgebreid. Op
huisnummer 8 vindt een geringe uitbreiding plaats. Op
huisnummer 10 wordt het bouwvlak juist verkleind.

Bestemmingsplan ‘Pilarenlaan’ vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 19 februari 2019
‘Pilarenlaan’, met plancode NL.IMRO.0575.
BP201800050-VA01, ongewijzigd vastgesteld.
Het plan ligt vanaf 27 februari t/m 9 april 2019 ter
inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf 28 februari
t/m 10 april 2019 beroep instellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de
regel treedt na afloop van deze beroepstermijn het
bestemmingsplan in werking.
Het bestemmingsplangebied wordt gevormd door
een perceel aan de Pilarenlaan (Noordwijkerhout) dat
ten zuidoosten grenst aan het perceel Pilarenlaan
48. Het bestemmingsplan ‘Pilarenlaan’ voegt
een bouwmogelijkheid voor één woning toe aan
een bouwvlak voor twee woningen dat op deze
locatie al bestaat sinds de inwerkintreding van
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’.

Bestemmingsplan ‘Noordwijkerduin’
vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 19 februari
2019 ‘Noordwijkerduin’, met plancode
NL.IMRO.0575BPNoordwijkerd-VA0, gewijzigd
vastgesteld. Het plan ligt vanaf 27 februari t/m 9 april
2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf
28 februari t/m 10 april 2019 beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
In de regel treedt na afloop van deze beroepstermijn
het bestemmingsplan in werking.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de
voormalige locatie ‘Willem van den Bergh’. Het
plangebied wordt begrensd door de Coepelduynen,
het agrarisch gebied Vinkeveld, de Zwarteweg en
het terrein van de ESA/ESTEC. Het betreft een
ontwikkelingsgericht bestemmingsplan. Voor het
noordelijk deel, dat als zorginstelling in gebruik
blijft, is onder meer nieuwbouw voorzien. Voor het
zuidelijk deel zijn uit te werken bestemmingen voor
(particuliere) woningen opgenomen.

Bestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig,
1e fase’ vastgesteld
Dee gemeenteraad heeft op 19 februari 2019 op basis
van 3.1. wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan
Correctie Zeewaardig, 1e fase ongewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan corrigeert de verbeelding
van bestemmingsplan Zeewaardig, omdat deze niet
aansloot bij het voorliggende bestemmingsplan
of vergunde bouwrechten. Het betreft de volgende
locaties: Huis ter Duinstraat 25/27/27A, de passage
nabij Hoofdstraat 10, Binnenweg 28-32, 29-33A en
nummer 32F, Schoolstraat 36-38A, 42, 49A, 70/70B,
75-79, Karel Doornmanstraat tegenover nummer
16 (de onderdoorgang), De Ruyterstraat 8,8E, 8F,
Trompstraat 1 en 2A-2F, Piet Heinstraat 2 en 16 en
Nieuwe Zeeweg 82-84.
Het bestemmingsplan ligt van woensdag 27 februari
t/m 10 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis en op
www.ruimtelijkeplannen.nl met planID: NL.IMRO.0575.
BPZeewaardigCorr1-VA01. Er kan beroep worden
ingesteld. Zie de officiële bekendmaking voor meer
informatie.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019032703 – 18 februari 2019
Alk 35: Noordwijk, het bouwen van een vlonder
2019030752 – 15 februari 2019
Ambachtsgeest 14: het plaatsen van zonnepanelen op
een tuinhuisje
2019029805 – 15 februari 2019
Biezenland 107: het plaatsen van balkonbeglazing
2019031440 – 15 februari 2019
De Boender 15A: het herbouwen van de schuur
2019033386 – 19 februari 2019
Freesialaan 24: het kappen van een boom
2019029962 – 14 februari 2019
Golfbaan 36A: het bouwen van een dakkapel en het
maken van een uitrit
2019029398 – 13 februari 2019
Oranje Nassaustraat 41: het bouwen van twee
dakkapellen, een aan de voorzijde en een aan de
achterzijde
2019033026 – 19 februari 2019
Prins Hendrikweg 19: het verbouwen van een villa
2019032036 – 19 februari 2019
Schiestraat 31: het kappen van een boom
2019033067 – 19 februari 2019
Vogelaardreef 31: het bouwen van een schuurtje
2019033819 – 20 februari 2019
Voorstraat 106: het verbouwen van een woonhuis
Noordwijkerhout
2019033564 – 20 februari 2019
Duinschooten 12 240: het plaatsen van een berging in
de tuin en 2 aanbouwen
2019030250 – 15 februari 2019
Herenweg 4: het bouwen van een fietsoverkapping
2019032710 – 18 februari 2019
Langevelderweg 7: het bouwen van een berging
2019032622 – 18 februari 2019
Liduinalaan 5, kavel 101: het bouwen van een woning
2019029928 – 14 februari 2019
Theresialaan 1, kavel 22: het kappen van 13 bomen
2019032670 – 18 februari 2019
Zeestraat 14A: het verbouwen van een supermarkt

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019004011 – (verlengd tot 3 april 2019)
Maarten Kruytstraat: het realiseren van een werkterrein
2018186236 – (verlengd tot 1 april 2019)
Vincentlaan 2, kavel 36: het bouwen van een woning
Noordwijkerhout
2018190320 – (verlengd tot 1 april 2019)
Dr Schaepmanlaan 2: het herinrichten van sportpark
De Boekhorst ADV
2018192717 – (verlengd tot 3 april 2019)
HET ZILT (Kad. A 3752) Plandeel 1: het bouwen van 34
woningen
2018206227 – (verlengd tot 1 april 2019)
Theresialaan 16, kavel 21: het bouwen van een woning
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
2019003187 – 13 februari 2019
Achterweg: het uitvoeren van werkzaamheden
2019018380 – 19 februari 2019
Herenweg 74: het kappen van 15 bomen
2019005100 – 19 februari 2019
van Speijkstraat 7: het plaatsen van twee dakkapellen
op het zijdakvlak
Noordwijkerhout
2018179058 – 19 februari 2019
Ambachtsweg 5: het uitbreiden van een warenhuis
2019006883 – 20 februari 2019
Annalaan 5 kavel 124: het kappen van twee bomen

Welstandsvergadering
De welstandscommissie Dorp, Stad en Land
houdt iedere week op donderdag een openbare
welstandsvergadering. De vergadering is in de even
weken op de locatie Schipholweg 128 te Leiden en in
de oneven weken op de locatie Goohorstlaan 10 te
Noordwijk en begint om 9:00 uur. De agenda van die
vergadering is de dag voor de vergadering op te vragen
via infobouwen@odwh.nl.

Mobiele puinbreker - Kerkstraat 7 te
Noordwijkerhout
De Omgevingsdienst West-Holland maakt met
toepassing van de Algemene wet bestuursrecht en
de Wet milieubeheer het volgende bekend. Op grond
van het gestelde in artikel 4.1 van het Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval heeft Daanen Altforst B.V.
te Dreumel melder zich gemeld.
De melding betreft de inzet van een mobiele breker
voor de locatie Kerkstraat 7 te Noordwijkerhout
ten behoeve van breekwerkzaamheden van puin
vrijgekomen bij de sloop.
De werkzaamheden vinden plaats in de periode vanaf
18 maart 2019 tot en met 18 juli 2019 gedurende 3
dagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en
19:00 uur. De melding is op 25 februari geaccepteerd
en aan de aanvrager bekendgemaakt.
Er zijn geen bezwaar- en of beroepmogelijkheden op
deze melding.
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Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)
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
Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
alleen op afspraak

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
www.omgevingsloket.nl. Deze aanvragen worden
behandeld door Omgevingsdienst West-Holland
(071) 40 83 100.

maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 12:00 uur
woensdag van 14:00 – 19:00 uur
U kunt telefonisch een afspraak maken
(071) 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.

Digitale versie

Toelichting
Aankondigingen zijn geen officiële publicaties
In deze gemeenteberichten staan geen officiële
publicaties. De officiële publicaties zijn te vinden
op www.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 www.overheid.nl. Mocht u dan nog
vragen hebben kunt u uiteraard altijd mailen of bellen
met de gemeente of de omgevingsdienst.

Alleen op afspraak voor aanvragen van: ID-kaart,
paspoort, rijbewijs, gezondheidsverklaring, uittreksel
basisregistratie personen, Verklaring Omtrent Gedrag.

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 www.overheid.nl. Houd wel altijd goed de
termijnen in de gaten. Meer info:
www.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 (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.

