
 Lees verder 

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. 
Meer informatie over het themajaar vindt u op noordwijk.nl/75jaarvrijheid.

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.

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 donderdag 19 september vergadert de 
Monumentencommissie Noordwijkerhout in kamer 1.20 
van het gemeentehuis in Noordwijk (Voorstraat 42). De 
openbare vergadering begint om 09:00 uur.

Extra vergadering
Bij de vergadering van 5 september heeft de 
Monumentencommissie niet alle agendapunten kunnen 
behandelen. Het gaat hier om een extra vergadering. 
De eerstvolgende reguliere vergadering is naar alle 
waarschijnlijkheid op 31 oktober.

Let op!
Deze vergadering vindt niet plaats in Noordwijkerhout, 
maar in het gemeentehuis van Noordwijk!

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.

Vergunningaanvragen, 
meldingen en verzonden besluiten

Gemeente Noordwijk

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.

Verzonden besluiten

Noordwijk
9085 - 3 september 2019 
Objectvergunning 23 en 25 september 2019 | Heilige 
Geestweg 
9993 - 4 september 2019 
Ontheffing strandgebruik 19 september | Tulum Tulum 
9610 - 4 september 2019 
Objectvergunning Healthy Academy Walk op 29 
september 2019 | strand/duingebied 
8307 - 5 september 2019 
Ontheffing strandgebruik Kite 4 Charity voor één dag 
tussen 7-9 en 10-11 | tussen Hoek van Holland en Den 
Helder 
7503 - 6 september 2019 

Omgevingsdienst West-Holland

Vergunning Pompoenmarkt 14 september 2019 | 
Veldzicht Herenweg 

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.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunningen 

Noordwijk
2019156674 – 7 augustus 2019
Appelhof 16: brandveilig gebruik
2019168611 - 29 augustus 2019
Jan van Henegouwenweg 2: het aanbrengen van 
nieuwe galerijhekken
2019169280 – 30 augustus 2019
Bomstraat 17: het wijzigen van een winkelpand naar 2 
appartementen
2019169196 - 30 augustus 2019
Dompad 9: het kappen van twee bomen
2019170890 - 30 augustus 2019
Erasmusweg 23: het storten van grond in tuin
2019169132 - 30 augustus 2019
Nieuwe Offemweg 22 A: het legaliseren van bestaande 
erfafscheidingen
2019169235 - 30 augustus 2019
Offemweg 19 A: het realiseren van een schuur en 
berging
2019169664 - 30 augustus 2019
Zeereep 9: het veranderen van gevel en dak
2019171405 – 3 september 2019
Beatrixstraat 18: het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde woning
2019171753 - 3 september 2019
Jan Kroonsplein 8: het plaatsen van een reclamebord
2019171712 - 3 september 2019
Landgoed Sancta Maria kavel 806: het kappen van een 
boom
2019170849 - 3 september 2019
Wilgendam 5: het slopen van een bollenschuur en de 
herbouw van een B&B

Noordwijkerhout
2019168877 – 29 augustus 2019
Liduinalaan 10: het kappen van een boom
2019169078 – 30 augustus 2019
Vergilius 5: het plaatsen van een dakkapel
2019171156 – 3 september 2019
Abeelenpark (bouwnummer 21): het aanleggen van 
een inrit

De Zilk
2019170937 – 3 september 2019
Beeklaan 13: het moderniseren van de antenne-
installatie
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Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2019136192 - verlengd tot 11 oktober 2019
Stegerhoek 1: de aanleg van een uitrit
2019140250 - verlengd tot 16 oktober 2019
Luchterweg 6: het plaatsen van een betonnen 
keerwand
2019117869 - verlengd tot 17 oktober 2019
Boekerslootlaan tegenover 17: het plaatsen van een 
ketenpark en reclame 

Noordwijkerhout
2019131736 - verlengd tot 10 oktober 2019
Ambachtsweg 5: het gebruiken van een bollenschuur 
als tijdelijke feestlocatie
2019130578 – verlengd tot 15 oktober 2019
Wildlaan 26: het plaatsen van een dakkapel
2019138134 - verlengd tot 17 oktober 2019
Bernadettelaan 9: Het bouwen van een nieuwe 
eengezinswoning met bijgebouw
2019132640 - verlengd tot 17 oktober 2019
Dorpsstraat 7: het plaatsen van een kunstwerk naast 
de kerk

Het gaat om verlengingsbesluiten 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
2019149619 – 30 augustus 2019
Gerberahof 8: het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde
2019140518 – 30 augustus 2019
Offemweg 5: het kappen van drie bomen
2019111276 – 4 september 2019
Bernadettelaan 33 kavel 806: het bouwen van een 
woning
2019053537 – 4 september 2019
Prins Hendrikweg 19: het verbouwen van een villa

De Zilk
2019110185 – 4 september 2019
Stockweide 14 - het plaatsen van een dakkapel

Noordwijkerhout
2019076485 – 5 september 2019
Annalaan bouwnr. 13 (kad. E 7021): het bouwen van 
een woning

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.

Beschikking Wet milieubeheer – 
Pilarenlaan 67 Noordwijkerhout

De Omgevingsdienst West-Holland heeft 
namens burgemeester en wethouders van de 
gemeente Noordwijk op 28 augustus 2019 
maatwerkvoorschriften voor een gecombineerde 
lozing van afvalwater op grond van het 
Activiteitenbesluit verleend aan Firma K.J.E. v.d. Slot 
en Zn. voor de locatie Pilarenlaan 67 Noordwijkerhout.

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.

Digitale versie
noordwijk.nl/gemeenteberichten

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.

Gaan mijn buren 
verbouwen?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl 

Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app

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

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.

Gemeente Noordwijk



Nieuws van de Raad

Agenda openbare rondetafelgesprekken 
gemeenteraad op dinsdag 17 september 
2019

Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: gemeentehuis van Noordwijk, Voorstraat 42, 
Noordwijk 

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 2 
vanaf 20:00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda
3. Gevolgen Regeling programmatische aanpak 

stikstof (PAS) - Presentatie
4. Sluiting

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.

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.

Gemeente Noordwijk




