
Vergunningaanvragen, 
meldingen en verzonden besluiten

ISD Bollenstreek

 Lees verder 

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.

Lokaal Loket en Wmo Adviescentrum 
gesloten | woensdag 19-06

Op woensdag 19 juni en donderdag 4 juli 2019 
zijn het loket in Noordwijk en het adviescentrum in 
Noordwijkerhout gesloten. 

Jaarstukken 2018 ter inzage

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 worden de 
jaarstukken 2018 van de (oude) gemeenten Noordwijk 
en Noordwijkerhout behandeld. Tot de vergadering 
liggen de stukken ter inzage. 

Meer info
Bekijk noordwijk.nl/jaarstukken

Agenda voor de openbare vergadering 
van het Algemeen Bestuur van de 
ISD Bollenstreek

Datum: maandag 24 juni 2019
Aanvang: 16:30 uur
Locatie: ISD Bollenstreek, Hobahostraat 92 te Lisse 
(vergaderzaal 2 begane grond)

1. Opening
2. Mededelingen en vaststelling van de agenda
3. Verslag openbare vergadering van het algemeen 

bestuur van 14 januari 2019
Ter bespreking/besluitvorming 

4. Jaarrekening 2018 en bevindingen accountant
Ter bespreking/besluitvorming 
De accountant is bij dit onderwerp aanwezig

5. Begroting 2020 
Ter bespreking/besluitvorming

6. Lijst van toezeggingen
Ter bespreking 

7. Wat verder ter tafel komt 
8. Rondvraag en sluiting

De agenda met bijbehorende stukken staan vanaf 
19 juni 2019 op de website van de 
ISD Bollenstreek www.isdbollenstreek.nl.

Verzonden besluiten

Noordwijk
3450 – DHW Vergunning Villa Copita Kerkstraat 40 A 
13 juni 2019
7501 – Ontheffing strandgebruik Bamboetheater 24 
juni t.m. 4 augustus afrit 19 13 juni 2019
2213 – Vergunning MTB Streetrace 22 juni 2019 
Koningin Wilhelmina Boulevard 6 juni 2019

Noordwijkerhout
6392 – Kofferbakverkoop zondagen in juli en augustus 
op het Bavoterrein 11 juni 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.

Verkeersbesluiten

Burgemeester en Wethouders hebben besloten 
om op drie locaties in de gemeente Noordwijk 
gehandicaptenparkeerplaatsen in te stellen: 

1. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Julianastraat 1 Noordwijkerhout

2. Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Peterhof 
71  Noordwijk

3. Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen De 
Scheysloot 53 Noordwijk 

   
De besluiten tot vaststelling van deze 
verkeersbesluiten zijn gepubliceerd op de website 
www.officielebekendmakingen.nl.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunningen

Noordwijk
2019115743 – 12 juni 2019
Boerhaaveweg 2: Kadastraal sectie A - perceel 3502, 
het aanleggen van een nieuwe inrit
2019110482 – 5 juni 2019
Berckelweg sectie L 210 en 201: het ontwikkelen 
bestemming terrein voor het geven van de 
hondentrainingen
2019111276 – 5 juni 2019
Bernadettelaan 33 kavel 806: het bouwen van een 
woning
2019113150 – 6 juni 2019
Bonnikeplein 2: het vervangen handelsreclame
2019115366 – 12 juni 2019
Duinkant 44: het kappen van een boom
2019114416 – 11 juni 2019
Gasthuissteeg sectie A 2406 (bouwnummer 9A en 
9B): het wijzigen van een gevel
2019114141 – 7 juni 2019
Heilige Geestweg 26: het aanbrengen van reclame-
uitingen
2019115121 – 11 juni 2019
Hoofdstraat 9: het vernieuwen van een winkel en 
aanbrengen nieuwe reclameletters
2019112123 – 5 juni 2019
Oude Zeeweg 58: het plaatsen van nieuw kozijn en een 
bestaand kozijn veranderen
2019112099 – 5 juni 2019
Picképlein 6: het bouwen van een veranda
2019114325 – 10 juni 2019
Picképlein 7: het plaatsen van een erf-/
terrasafscheiding tot 1 m hoog
2019110690 – 5 juni 2019
Pieternelweg 13: het maken van een inrit
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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.

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.

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.

2019110646  - 5 juni 2019
Pieternelweg 13: het kappen van bomen
2019115249 – 11 juni 2019
Vincentlaan 3:  te Noordwijk, het verwijderen of fors 
inkorten van een boom
2019112903 – 6 juni 2019
Zeereep 105:  het bouwen van nieuwe strandtent
2019114974 – 11 juni 2019
de Northgolocatie: het bouwen van 27 appartementen 
en 44 hofwoningen

Noordwijkerhout
2019114883 – 11 juni 2019
Ambachtsweg (B 1977 ): het gebruiken van een 
bollenschuur als tijdelijke feestlocatie
2019112141 – 6 juni 2019
Brittenhuis 62: het bouwen tussen de woning en een 
schuur

De Zilk
2019115399 – 12 juni 2019
Zilkerbinnenweg 1: het vervangen een bestaande 
dakkapel

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2019066021
Beatrixstraat 28: het maken van een inrit
2019073400
Boechorsthof 15:  het plaatsen van een dakkapel
2019049345
Kraaierslaan 30: het uitbreiden van het aantal 
camperplaatsen
2019063282
Leeweg 14: verbouwen van een woonhuis en maken 
van een dakkapel
2019053537: 
Prins Hendrikweg 19: het verbouwen van een villa 

Noordwijkerhout
2019065926
Herenweg naast 320 te Noordwijkerhout, het bouwen 
van een nieuwe 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
2019060626 – 6 juni 2019
Grasveld t.o. Pompstation Gooweg Schiestraat, sectie 
F 5939: het plaatsen van speeltoestellen
2019029962 – 6 juni 2019
Golfbaan 36A: het maken van een uitrit, 06-06-2019
2019092887 – 6 juni 2019
Pianolaan, Kersenhof, Wintertuinlaan: het aanpassen 
van bergingen
2019033026 – 6 juni 2019
Prins Hendrikweg 19 te Noordwijk: het verbouwen van 
een villa 1
2019106632 – 6 juni 2019
terrein Sancta Maria: het vellen van 26 houtopstanden
2018189346 – 13 juni 2019
Achterweg 19A: wijziging van het eerder genomen 
besluit voor het bouwen van een woning, waarbij de 
locatie van de woning is veranderd

Noordwijkerhout
2019068063 – 13 juni 2019
Bernadettelaan 4, kavel 208: het kappen van een boom
2019052617 – 13 juni 2019
Smederij 3: het uitbreiden van een bedrijfsgebouw
2019074973 -  11 juni 2019
Theresialaan 7 kavel 132: het kappen van de bomen
2019052842 – 7 juni 2019
Zeestraat 207 en 209: het plaatsen van twee 
dakkapellen aan de voorzijde

Alleen beroep
Noordwijkerhout
2018121847 – 13 juni 2019
Koernoeljelaan 2: het verbouwen en uitbreiden van een 
supermarkt

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.

Aanvraag Wet milieubeheer – Van 
Berckelweg 32 - 34  te Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noordwijk bekend dat zij op 7 juni 2019 een aanvraag 
voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor een 
gecombineerde lozing van afvalwater op grond van het 
Activiteitenbesluit heeft ontvangen voor de locatie Van 
Berckelweg 32 - 34 te NOORDWIJK. 
De aanvraag betreft een verzoek om afvalwater 
afkomstig van een tank- en van een wasplaats door 
één olie- en benzineafscheider (OBAS) te leiden.

Op grond van het bepaalde in artikel 2.2a van het 
Activiteitenbesluit kunnen maatwerkvoorschriften 
worden gesteld.

Inlichtingen
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de 
heer F Muthing via 071-4083363 of F.Muthing@odwh.nl.

Gemeente Noordwijk



Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering 
gemeenteraad dinsdag 25 juni 2019

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk

Agenda Debatraad 20:00u-22:00 uur*
1. Opening  
2. Vaststelling agenda 
3. Jaarverslagen 2018
3a. Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 gemeente 

Noordwijkerhout
3b. Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Noordwijk en 

raadsvoorstel Boek Grondbedrijf 2019
4.  Raadsvoorstel Kadernota 2020
5.  Sluiting

Agenda Besluitenraad 22:15u-23:00 uur*
1.  Heropening
2.  Vaststelling agenda 
3.  Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 gemeente 

Noordwijkerhout
4a.  Raadsvoorstel Boek Grondbedrijf 2019
4b.  Raadsvoorstel Jaarstukken 2018 Noordwijk
5.  Raadsvoorstel Kadernota 2020
6.  Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de 
besluitenraad zijn indicatief.

Meer informatie 
Deze raadsvergadering is een extra vergadering 
en staat in het teken van de Kadernota 2020 en de 
jaarstukken 2018 van de voormalige gemeenten 
Noordwijk en Noordwijkerhout. De Kadernota is 
een belangrijk kaderstellend document en geeft 
richting aan de begroting van het volgende jaar. De 
raadsvergaderingen vinden plaats in De Duinpan 
in De Zilk en beginnen om 20:00 uur. De agenda’s 
worden definitief vastgesteld ter vergadering. De 
actuele agenda en de stukken zijn te raadplegen op 
noordwijk.nl/gemeenteraad. 

Bij voldoende belangstelling zal de gemeente 
voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) 
van de vergadering voor inwoners een busje laten 
rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het 
gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan. 
Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 
24 juni a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl. 

Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis in Noordwijk, 

de bibliotheek in Noordwijkerhout en de bibliotheek 
in Noordwijk.

Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt 
de raadsavond rechtstreeks uitgezonden.

Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via @raadnoordwijk

Bouwen wij het goede 
in Noordwijk? 

Enquête nog even beschikbaar
Op companen.nl/onderzoek/noordwijk staat 
onze enquête voor u klaar. Nog tot en met 25 
juni. Het invullen kost nog geen 10 minuten. 
Ook goed om te weten. Uw bijdrage is niet te 
herleiden tot personen. Na deelname krijgt u 
geen mailtjes of reclame. 

Uw bijdrage is belangrijk
Veel inwoners hebben de moeite genomen 
om langs te komen bij de twee inloopbij-
eenkomsten begin juni. We zijn blij met hun 
bezoek. Ook uw bijdrage is belangrijk. Door 
het invullen van de korte vragenlijst geeft u 
de onderzoekers informatie over toekomstige 
verhuispatronen. Ook helpt u hen een beeld 
te krijgen van welke woningen er vrijkomen 
en naar welke woningen volgens u vraag gaat 
komen. 

Uw woonwensen en woonbehoeften
Er kan de komende jaren veel gebouwd 

worden in Noordwijk. Maar bouwen we ook 
het goede? Spelen we met de woningbouw in 
op de vraag van jongeren en starters uit  
Noordwijk, Noordwijkerhout of De Zilk? En 
hoe zit het met de vraag van de groeiende 
groep ouderen?

Kernen centraal
Om op deze vragen een goed antwoord te 
kunnen geven, hebben we uw inzichten nodig. 
Zodat de gemeenteraad een woonvisie  
vaststelt die daar waar het kan tegemoet-
komt aan wat de inwoners van de kernen voor 
ogen staat. 

Stel ons in staat rekening met u te 
houden
Mogen we een beroep op u doen? Doe mee 
en stel ons in staat alle aandacht te geven 
die uw woonwensen en woonbehoeften 
verdienen. 

Meer informatie
Eerst wat meer weten over het onderzoek,  
de visie en welke stappen leiden tot het 
uitvoeringsprogramma?  
Raadpleeg noordwijk.nl/woononderzoek

We nodigen vooral jongeren uit de enquête 
in te vullen. We zijn heel benieuwd naar hun 
woonwensen en woonbehoeften. Ouders 
heeft u jongvolwassen kinderen? Wijs hun 
a.u.b. op deze enquête. Zij willen toch ook fijn 
kunnen wonen in Noordwijk! Helpt u mee? De 
enquête staat hier voor hun klaar: 
companen.nl/onderzoek/noordwijk.

Hoe wilt u wonen? Waaraan heeft u behoefte? Wat zijn uw woonwensen?  Nu en in de 
toekomst. We horen het graag van u. En dat gaat heel gemakkelijk. Vanuit uw stoel.  
Op een tijdstip dat u schikt. Met de smartphone of de computer. 

Laat het ons weten.
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