
 Lees verder 

Ben je jong en zorg je voor familie?

Zorg je voor één van je ouders? Of misschien voor 
een broer of zus? Dan is het fijn als je ook kunt 
ontspannen en tijd hebt voor je hobby’s. 

Vind je het lastig om tijd voor jezelf te vinden? Weet dan 
dat er mensen zijn die je goed op weg kunnen helpen. 
Zij kennen allerlei regelingen en kunnen ook zorgen 
voor extra hulp als het nodig is. Uiteraard is hun advies 
kosteloos. Zo helpen we je om de zorg goed vol te 
houden. 

In de kernen Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen 
kun je met al je vragen terecht bij Welzijn Noordwijk 
via (071) 711 43 34. Of ga voor meer informatie naar 
bollenstreekmetelkaar.nl.
 
In de kernen Noordwijkerhout en De Zilk kun je met al 
je vragen terecht bij het Wmo Adviescentrum, telefoon 
(0252) 343 800 en e-mail wmo@noordwijkerhout.nl. Of 
ga voor meer informatie naar bollenstreekmetelkaar.nl.

Stembureauleden en stemmentellers 
gezocht

Donderdag 23 mei 2019 kunnen de stemgerechtigden 
in Noordwijk stemmen voor de Europese verkiezingen. 
Voor Nederland worden er 29 Europarlementariërs 
verkozen die voor 5 jaar het volk zullen 
vertegenwoordigen. 

Nauwgezet voorbereiden
Ook deze verkiezingen bereidt gemeente Noordwijk 
nauwgezet voor. De gemeente tekent voor een 
vlekkeloze organisatie. De stembureau-indeling is bijna 
rond. Wat blijkt. Er zijn 2 voorzitters nodig en nog een 
stuk of 10 tellers. Ook zijn er geen reserveleden. We 
doen daarom een beroep op jou. 

Stap in en maak het mogelijk
Vind je het leuk om een dagje mee te doen op een 
stembureau en/of ’s avonds stemmen te tellen? Het is 
niet erg als je nog geen ervaring hebt. Je krijgt vooraf 
een goede instructie. De sfeer is goed. En je maakt 
van dichtbij mee hoe het is om een verkiezing mede 
mogelijk te maken. Wil je bijdragen aan een verkiezing 
die vlekkeloos verloopt? 

Aanmelden doe je per e-mail via kcc@noordwijk.nl.

Vergadering Monumentencommissie op  
2 mei 2019

Op maandag 2 mei 2019 vergadert de 
Monumentencommissie in de Boekhorstzaal van 
het voormalig gemeentehuis in Noordwijkerhout. De 
openbare vergadering begint om 9:00 uur.

Bijpraten over verschillende onderwerpen
Naast de gebruikelijke agendapunten wordt de 
Monumentencommissie bijgepraat over de volgende 
onderwerpen:
• Bavo terrein, Noordwijkerhout;
• Centrumplannen, Noordwijkerhout;
• Historisch groen, hele gemeente Noordwijk.

Parkeervergunningen vervallen per 1 juni

Veel Noordwijkers hebben een inwoners- of 
bewonersparkeervergunning. Die parkeervergunningen 
hebben een beperkte geldigheidsduur. De meeste 
vergunningen zijn geldig tot 1 juni 2019. Het is dan 
ook nu de tijd om de parkeervergunningen te laten 
verlengen.

Een brief met een gericht advies 
P1 verzorgt in opdracht van de gemeente Noordwijk 
de uitgifte van parkeervergunningen. Alle bekende 
vergunninghouders hebben inmiddels van P1 een e-mail 
of brief gekregen met het advies een verlenging of 
nieuwe vergunning aan te vragen. 

Kom in actie
Als u wel beschikt over een inwoners- of 
bewonersparkeervergunning maar geen e-mail of 
brief van P1 heeft ontvangen, neem dan contact 
op met het Parkeerservicebureau. Dat kan per mail 
aan psbnoordwijk@p1.nl onder vermelding van uw 
gegevens en het pasnummer van uw parkeerkaart of 
per telefoon via (088) 12 61 412.

Of kom langs
Natuurlijk kunt u ook langs gaan bij het  
Parkeerservicebureau aan de Prins Bernhardstraat 72 
in Noordwijk. Hou er wel rekening mee dat er erg veel 
Noordwijkers zijn die nu de parkeervergunningen laten 
verlengen. Het kan dus druk zijn. Hou rekening met 
enige wachttijd. Het Parkeerservicebureau is dagelijks 
geopend van 13:00 uur tot 17:00 uur. 

Deel Beeklaan en rotonde Herenweg afgesloten maandag 6 mei t/m vrijdag 12 juli 2019.
Omleiding met borden aangegeven. Meer info: noordwijk.nl/beeklaan
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Ter inzage
• De 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 (071) 36 60 000.

Bijstandsuitkering en verblijf in buitenland

Vraag
Ik ontvang een bijstandsuitkering en wil op vakantie 
naar het buitenland. Moet ik dit melden bij de ISD 
en heeft mijn vakantie/verblijf in het buitenland 
consequenties voor mijn uitkering?

Antwoord 
Als u naar het buitenland gaat is het belangrijk dat u 
dat uiterlijk vier weken van tevoren schriftelijk aan de 
ISD doorgeeft.  
Voor een vakantie in Nederland is dat niet nodig. De 
ISD verwacht wel dat u uw post opent en leest tijdens 
uw vakantie in Nederland, zodat u op tijd kunt reageren 
op een oproep van de ISD. 

Hoe lang naar het buitenland met uw uitkering?
U mag maximaal vier weken per jaar naar het 
buitenland met behoud van uw uitkering. 

Pensioengerechtigde leeftijd?
Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en 
ontvangt u een aanvullende uitkering op grond van 
de Participatiewet? Dan mag u maximaal 13 weken 
per jaar in het buitenland verblijven. U kunt uw 
vakantieverzoek bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
indienen.

Niet op tijd terug?
Bent u niet op tijd terug van uw verblijf in het 
buitenland, dan kan uw uitkering worden beëindigd. Dit 
geldt ook als u door bijzondere omstandigheden, zoals 
ziekte, niet op tijd terug kunt komen. Over de periode 
dat u langer wegblijft dan de maximale periode van 
vier weken, ontvangt u geen uitkering.
Als de uitkering beëindigd is moet u opnieuw een 
aanvraag indienen. De uitkering gaat niet eerder in dan 
de dag van de nieuwe aanvraag.

Hoe melden?
U kunt uw verblijf in het buitenland melden via 
het mutatieformulier of het aanvraagformulier 
verblijf in het buitenland. De formulieren staan op 
onze website onder formulieren. Of via het digitale 
aanvraagformulier vakantie. Dat staat op onze website 
onder het digitaal loket.
 
Wij adviseren u uw verblijf in het buitenland op tijd te 
melden.

Meer informatie
Voor meer informatie over verblijf in het buitenland 
kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek. 
Hebt u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan 
kunt u terecht bij de SVB. 
 
Bereikbaarheid ISD 
Telefoon : 0800 95 67 000 (gratis)
Website : www.isdbollenstreek.nl  
E-mail  : info@isdbollenstreek.nl    
Persoonlijk :  bezoek aan het lokaal loket of 

het Wmo Adviescentrum van uw 
woonplaats.

ISD rubriek

Verzonden besluiten

Noordwijk
1244 – 18 april 2019
Vergunning Koningsdag De Wels, 27 april 2019 
Abraham Van Royenstraat 6 
2402 – 18 april 2019
Vergunning Vive La France Koningin Wilhelmina 
Boulevard (21-22 april, 19 mei, 9-10 juni, 28 juli, 18 aug) 
4995 – 23 april 2019
Ontheffing strandgebruik Strandrups 
4086 – 24 april 2019
Vergunning Dodenherdenking Noordwijk, 4 mei 2019 
1434 – 24 april 2019
Vergunning Grentpop De Grent, 27 april 2019
2434 – 24 april 2019
Vergunning Oranjevereniging Noordwijk, Koningsdag, 
27 april 2019
1434 – 24 april 2019
Vergunning Grentpop De Grent, 27 april 2019

Noordwijkerhout
3733 – 24 april 2019
Vergunning Dodenherdenking Noordwijkerhout 
(Herenweg), 4 mei 2019 
3733 – 25 april 2019
Vergunning Koningsmarkt Scouting Bosgeest, rondom 
Witte kerk, 27 april 2019

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.

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan 
Zeestraat 50 in Noordwijkerhout

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op 
het plangebied dat is gelegen langs de bestaande 
Zeestraat ter hoogte van nr. 50a en valt net in het 
buitengebied. 

Ten noordoosten van de Zeestraat is het St. 
Bavoterrein gelegen. Ten zuiden van de locatie ligt het 
centrum van Noordwijkerhout. 

De ontwikkeling bestaat uit het slopen van 
de bestaande bedrijfsopstanden (kassen en 
bedrijfsbebouwing) en het terugbouwen van 6 
greenportwoningen en één ruimte-voor-ruimte woning. 
Daarnaast zal er ca. 9.100 m2 1ste klas bollengrond 
worden ontwikkeld. 

Het plan ligt in het gemeentehuis ter inzage met ingang 
van 1 mei tot en met 11 juni 2019. Ook is het plan te 
raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met de Imro code 
NL.IMRO.0575.BPBGZEESTRAAT50-ON01. Tijdens 
deze periode kan iedereen een zienswijze indienen. Zie 
de officiële bekendmaking voor meer informatie.

Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan 
Pilarenlaan 47 In Noordwijkerhout

Het bestemmingsplan Pilarenlaan 47 e.o. voorziet 
in de mogelijkheid tot het oprichten van een 
greenportwoning op een stuk grond gelegen naast de 

Vergunningsaanvragen, 
meldingen en verzonden besluiten

Omgevingsdienst West-Holland

Gemeente Noordwijk

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 overheid.nl.

woning Pilarenlaan 47 in de kern Noordwijkerhout. De 
te realiseren woonkavel vormt een uitbreiding van het 
bestaande bouwcluster.

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van 
de woning Pilarenlaan 47 te Noordwijkerhout. Het 
plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente 
Noordwijk, aan de rand van de kern Noordwijkerhout 
aan de Maandagsewetering. Het plangebied 
betreft het perceel kadastraal bekend gemeente 
Noordwijkerhout, sectie B, nummer 3785.

Het plan ligt in het gemeentehuis ter inzage met 
ingang van 1 mei tot en met 11 juni 2019. Ook is het 
plan te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met de 
Imro code NL.IMRO.0575.BPBGPilaren47eo-VO01. 
Tijdens deze periode kan iedereen een inspraakreactie 
indienen. Zie de officiële bekendmaking voor meer 
informatie.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunningen

Noordwijk
2019077584 – 18 april 2019
Adriaan Dorsmanstraat 20: het plaatsen van een 
dakkapel
2019078163 – 23 april 2019
De Hooge Krocht 151: het wijzigen van de 
staalconstructie
2019077709 – 20 april 2019 
Lijnbaanweg 21: het aanleggen van een in/uitrit en kap 
van een boom
2019078971 – 23 april 2019 
Pauluslaan 51: het plaatsen van een keet t.b.v. 
nieuwbouw woning

Noordwijkerhout
2019076485 – 18 april 2019
Annalaan bouwnr. 13 (kad. E 7021): het bouwen van 
een woning
2019078848 – 23 april 2019
Bernadettelaan 4: het bouwen van een veranda in de 
achtertuin
2019076611 – 18 april 2019
Duinrand 24: het bouwen van een nieuw zorgcomplex 
32 eenheden
2019077625 – 18 april 2019
Groenewege 144: het plaatsen van een opbouw aan de 
achterzijde van de woning

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2019011250
Op het strand, naast strandafrit 21, tussen Zeereep 
105 en 106: het tijdelijk plaatsen van een theater

Noordwijkerhout
2019035122
Herenweg 362: het aanbrengen van een laadkuil en het 
verbreden van bestaande dam/inrit, 

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. 
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Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

Noordwijk
2019038498 – 24 april 2019
Boechorsthof 44: het  plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning
2019055122 – 24 april 2019
Hoekstand 15: het vervangen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning
2019026415 – 18 april
Zandvoortsestraat 34: het bouwen van een opbouw op 
de 1e verdieping

Noordwijkerhout
2019023213 – 25 april 2019
Abeelenpark 12 (kavel 18): het bouwen van een woning

De Zilk
2019059483 – 25 april 2019

Ruigenhoek 14: het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel

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 Herenweg 4 te 
Noordwijkerhout en begint om 9:00 uur. De agenda 
van die vergadering is de dag voor de vergadering op 
te vragen via infobouwen@odwh.nl.

NB. De welstandsvergadering van 2 mei 2019 in 
Leiden is verplaatst naar 3 mei 2019 om 9:00 uur.

Aanvraag Wet milieubeheer – Pilarenlaan 
67 in Noordwijkerhout

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noordwijk bekend dat zij op 23 april 2019 een 
aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschriften 
voor een gecombineerde lozing van afvalwater op 

grond van het Activiteitenbesluit heeft ontvangen voor 
de locatie Pilarenlaan 67 in Noordwijkerhout. 
De aanvraag betreft een verzoek om afvalwater 
afkomstig van een tank- en van een wasplaats door 
één OBAS te leiden.
Op grond van het bepaalde in artikel 2.2a van het 
Activiteitenbesluit kunnen maatwerkvoorschriften 
worden gesteld.

Aanvraag Wet milieubeheer – Multi Energy 
B.V. (Beeklaan) in Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noordwijk bekend dat zij op 14 december 2018 een 
aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschriften 
voor een gecombineerde lozing van afvalwater op 
grond van het Activiteitenbesluit heeft ontvangen voor 
de locatie Multi Energy B.V. (Beeklaan) in Noordwijk. 
De aanvraag betreft een verzoek om met behulp van 
één OBAS afvalwater afkomstig van een tankplaats en 
afkomstig van een wasplaats te scheiden.
Op grond van het bepaalde in artikel 2.2a van het 
Activiteitenbesluit kunnen maatwerkvoorschriften 
worden gesteld.

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.

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 
(071) 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.

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 
(071) 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.
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Programma herdenking: 
zaterdag 4 mei 2019 

Tijdens de Nationale Herdenking  herdenken wij de 
Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen - burgers en 
militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar 
ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 

Programma Noordwijk

14:00 uur  Herdenkingsbijeenkomst met de bewoners van ’s Heeren Loo, 
locatie Willem van den Bergh 
Locatie: monument op de Pianolaan 2 (parkeermogelijkheden op 
de parkeerplaats bij het wijkcentrum) 

15:30 uur  Loco-burgemeester Sjaak van den Berg en kinderen van CBS 
Wakersduin leggen bloemen bij de graven van de Nederlandse en 
Geallieerde oorlogsslachtoffers  
Locatie: Algemene begraafplaats, Oude Zeeweg 32 

18:00 uur  Vlaggen halfstok 

19:00 uur  Viering in Maria ter Zeekerk, Nieuwe Zeeweg 75 

19:30 uur  Stille tocht via de Prins Hendrikweg naar de Algemene 
begraafplaats, Oude Zeeweg 32 onder begeleiding van de Stille 
Trom door R.K. Fanfarecorps Excelsior 

19:40 uur  Aankomst van de Stille Tocht op de Algemene begraafplaats
 Muziek van Kunstklank
 Korte toespraak burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld
 Defilé en bloemenlegging bij de oorlogsgraven 

19:50 uur  Vervolg Stille Tocht naar de oorlogsmonumenten aan de  
Oude Zeeweg/hoek Rembrandtweg onder begeleiding van de 
Stille Trom door R.K. Fanfarecorps Excelsior 

19:56 uur  Aankomst bij de oorlogsmonumenten
 Koraalmuziek door muziekgezelschap Echo der Duinen
 Leden van de vrijwillige politie vormen een erewacht 

 Taptoe signaal 
20:00 uur  Twee minuten stilte

20:02 uur  Wilhelmus
 •  Toespraak burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld
 •   Voordracht Nationaal herdenkingsgedicht door leerling 

Northgo College

Kranslegging door:
• Gemeente Noordwijk
• Ambassade van Zuid-Afrika
• Veteranen Noordwijk

• Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers 
Nederland

• Initiatiefnemers Joodse monument
• Politie
• Oranjevereniging Noordwijk
• Stichting Marhaba
• Scouting Norvicus

 
Defilé en bloemlegging

Programma Noordwijkerhout

18:45 uur  Herdenkingsdienst Sint Jozefkerk, Herenweg 13. Met als thema 
“In vrijheid kiezen”. Met een bijdrage van loco-burgemeester 
Sjaak van den Berg.

19:48 uur  Stille tocht naar herdenkingsmonument, Herenweg 4
 Uitdelen bloemen door leden van de scouting

 Taptoe signaal
20:00 uur  Twee minuten stilte

20:02 uur  Wilhelmus
 Kranslegging bij het herdenkingsmonument
 Gelegenheid tot het leggen van bloemen bij het 

herdenkingsmonument. Muziekvereniging St. Jeanne d’Arc 
speelt muziek tijdens het neerleggen van de bloemen.

Kranslegging door:
• Gemeente Noordwijk
• Oranjeverenging Noordwijkerhout
• De gezamenlijke kerken
• Basisschool De Regenboog namens de basisscholen
• Vereniging Oud-Militairen Indiëgangers
• Veteranen Ontmoetingscentrum Duin- en Bollenstreek
• Amnestywerkgroep Noordwijkerhout

Programma Vieren 
Picknick Bevrijdingsfestival  
zondag 5 mei

Samen vieren we de vrede op zondag 5 mei 2019. Dat 
doen we met muziek hapjes, drankjes, informatie, toneel, 
cultuur, spelletjes en een vrijmarkt.

12:00 uur  Start festival
13:00 uur  Officiële opening door loco-burgemeester Sjaak van den Berg
18:00 uur  Einde festival

Locatie Bootcampterrein, aan de voet Duinweg in Noordwijk. 

Meer informatie Bevrijdingsfestival
Deze dag wordt georganiseerd door projectgroep Samen voor Vrede 
www.facebook.com/samennoordwijk

Herdenken & 
vieren 4 en 5 mei

Gemeente Noordwijk

http://www.facebook.com/samennoordwijk


Nieuws van de Raad

Agenda openbare rondetafelgesprekken 
gemeenteraad op dinsdag 7 mei 2019

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4, 
2211 CC Noordwijkerhout

Agenda rondetafelgesprek Het Gesprek/
Themabijeenkomst 20:00 uur 
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3. Spreekrecht*
4. Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands 

Midden en Regionaal Beleidsplan Hollands Midden
5. Woningbehoefte onderzoek en de nieuwe 

woonvisie
6. Sluiting

Agenda rondetafelgesprek Presentatie 20:00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda
3. Presentatie Inkoop Jeugdhulp en Integrale 

toegang
4. Presentatie voortgang herstructurering van 

sportpark Boekhorst
5. Sluiting

Meer informatie 
De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere 
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan 
verschillen per keer. De rondetafelgesprekken ‘Het 
Gesprek’, ‘Themabijeenkomst’ en de ‘Presentatie’ 
vinden deze maand tegelijkertijd plaats in het 
gemeentehuis van Noordwijkerhout. 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.

Het Gesprek: hierin worden onderwerpen en 
raadsvoorstellen geagendeerd, waarover de raad 
meer informatie wenst. Inwoners, verenigingen, 
instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de 

voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht worden 
uitgenodigd om aan tafel te zitten. Ook is het 
mogelijk om in te spreken over onderwerpen die 
op de agenda staan en onderwerpen die niet op de 
agenda staan. 

De Presentatie: hier is ruimte voor presentaties van 
het college aan de gemeenteraad, maar ook van 
bijvoorbeeld bewonersorganisaties (kernenbeleid) 
en instellingen (gemeenschappelijke regelingen).

Themabijeenkomst: De raadsleden laten zich 
informeren over onderwerpen die (nog) niet op de 
raadsagenda staan. Bij een Themabijeenkomst is 
het mogelijk om over dit onderwerp in te spreken. 

Aanmelden hiervoor kan tot dinsdag 7 mei 18:00 
uur via griffie@noordwijk.nl.

Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad? 
Volg ons op Twitter via @raadnoordwijk

* U kunt over diverse onderwerpen inspreken, 
bijvoorbeeld over de onderwerpen die op de concept 
raadsagenda van 21 mei staan:  Verordening kwaliteit 
Vergunningenverlening, Toezicht en Handhaving 
Omgevingsrecht, Ontwerpbestemmingsplan Herenweg 
74, Zienswijze begroting 2020 GR Holland Rijnland en 
Zienswijze begroting 2020 ISD.

Gemeenteberichten
Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk
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