
Vergunningaanvragen, 
meldingen en verzonden besluiten

ISD Bollenstreek

 Lees verder 

Omgevingsdienst West-Holland

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.

Op donderdag 4 juli a.s. is er een extra raadsvergadering voor het vaststellen en 
overhandigen van de profielschets van de nieuwe burgemeester.  
Lees de agenda in deze Gemeenteberichten.

Nieuwe bedragen 1 juli 2019

Vraag
Welke bedragen wijzigen per 1 juli 2019?

Antwoord 
Per 1 juli 2019 wijzigt een aantal bedragen van de 
Participatiewet (PW), de Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 (Bbz). 

De belangrijkste wijziging is dat de hoogte van de 
maandelijkse uitkering voor levensonderhoud wijzigt. 

Hebt u een uitkering?
Als u een uitkering via de PW, IOAW, IOAZ of Bbz 
hebt, dan is uw uitkering over de maand juli 2019 iets 
hoger. De ISD betaalt begin augustus uw uitkering 
over de maand juli en verwerkt automatisch de nieuwe 
bedragen.  

Folders en nieuwe bedragen
De actuele folders en nieuwe bedragen staan vanaf  
1 juli 2019 op de website van de ISD Bollenstreek.

Vragen/meer informatie
Voor meer informatie over de nieuwe bedragen en de 
folders kunt u terecht bij de ISD Bollenstreek.  

Bereikbaarheid ISD Bollenstreek
Telefoon: 0800 95 67 000 (gratis)
Website:  www.isdbollenstreek.nl
Per mail:  info@isdbollenstreek.nl 
Persoonlijk:   bezoek aan het lokaal loket/het 

sociaal team/Wmo Adviescentrum 
van uw woonplaats.

Verzonden besluiten

Noordwijk
6818 – 17 juni 2019
Objectvergunning Boerenburgerweg ev 20 dagen 
tussen 19 augustus en 29 november 2019 Patina 
Dakbedekkingen
7899 – 17 juni 2019

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunningen

Noordwijk
2019117547 – 13 juni 2019
Adriaan Dorsmanstraat 18: het plaatsen dakkapel 
voorgevel
2019120409 – 18 juni 2019
Albert Verweystraat 29: het plaatsen van een dakkapel 
aan de achterzijde en voorzijde
2019117869 – 14 juni 2019
Boekerslootlaan tegenover 17: het plaatsen van een 
ketenpark en reclame
2019119356 – 17 juni 2019
Daniël Noteboomstraat 8: het verhogen dak van een 
schuur
2019119793 – 17 juni 2019
Duinkant 44: het plaatsen van een fietsenstalling

Lokaal Loket en Wmo Adviescentrum 
gesloten | donderdag 4 juli 2019

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

Objectvergunning Jan Kroosplein Hoogwerker /Dixie 
van 11 juni t/m 2 augustus The Boxx  
4864 – 20 juni 2019
Vergunning ’s HeerenLooLands 26 tm 30 juni 2019 
Zwarteweg
3567 – 20 juni 2019
Objectvergunning Kloosterplein 8 juli t/m 2 augustus 
2019 VVE Company 

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.

Ontwerpbestemmingsplan “1e herziening 
bestemmingsplan Landgoed Sancta Maria” 
en ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
bouw Urban Villa bestaande uit 11 
parkappartementen aan de 
Langevelderlaan 1 te Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat zij het voornemen heeft vergunning te 
verlenen voor het bouwen van 11 parkappartementen 
aan de Langevelderlaan 1 te Noordwijk, het vellen 
van houtopstanden en het realiseren van een in- en 
uitweg. Om de bouw mogelijk te maken wordt teven 
het bestemmingsplan “1e herziening bestemmingsplan 
Landgoed Sancta Maria” in procedure gebracht. De 
ontwerpvergunning en het ontwerpbestemmingsplan 
liggen in het kader van de coördinatieprocedure 
gelijktijdig ter inzage. De ter visie legging van 
bovengenoemde ontwerpbesluiten vangt aan op 
woensdag 26 juni 2019 voor een periode van zes 
weken. Gedurende deze periode kan een ieder zijn 
zienswijze met betrekking tot de voorgenomen 
besluiten indienen. Zie hiervoor verder de gemeentelijke 
publicatie in de Staatscourant en het Gemeenteblad (te 
raadplegen via officiëlebekendmakingen.nl).
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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.

2019118202 – 14 juni 2019
Marjoleinstraat 16: het kappen van boom
2019117745 – 13 juni 2019
Molenstraat 11: het verbouwen van zomerhuis
2019121547 – 19 juni 2019
Nieuwe Zeeweg 165: het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem
2019117097 – 13 juni 2019
Rederijkersplein 12: het vervangen van de 
handelsreclame
2019120914 – 19 juni 2019
Voorstraat 69: het restaureren van een monument

De Zilk
2019119918 – 13 juni 2019
Zilkerduinweg 10: het aanbrengen van riolering voor 
nieuwbouwlocatie

Ontwerpbesluit ter inzage 

Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend, dat zij het voornemen heeft vergunning te 
verlenen voor:

Noordwijk
2018-008803
Achterweg (tussen nummer 12-14) het bouwen van 
een  nieuwe woning 

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2019074923
Achterzeeweg 15: het plaatsen van een dakkapel en 
een erker
2019081666
Losplaatskade 36: het plaatsen van een erfafscheiding
2019085449
Schiewei 16: het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorgevel

Noordwijkerhout
2019061400
Abeelenpark 18 (kavel 21): het bouwen van een 
woonhuis
2019076611
Duinrand 24: het bouwen van een nieuw zorgcomplex 
32 eenheden

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
2019031440 – 14 juni 2019
De Boender 15A: het herbouwen van de schuur
2019059994 – 18 juni 2016
Koningin Wilhelmina Boulevard 20: het plaatsen van 
een geluidsscherm
2019104445 – 13 juni 2019
Quarles van Uffordstraat 83: het wijzigen hoogte van 
garage

Noordwijkerhout
2019026730 – 14 juni 2019
Circus 6: het plaatsen van een dakkapel
2018121847 – 13 juni 2019
Kornoeljelaan 2: het verbouwen en uitbreiden van een 
winkelcentrum
2019108991 – 19 juni 2019
Westeinde 22: het aanleggen en verbreden van een 
inrit

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.

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.

Boom weg bij mij 
in de straat?

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

Abonneer je op de e-mailservice 
of download de app

Gemeente Noordwijk
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare rondetafelgesprekken 
gemeenteraad op dinsdag 2 juli 2019

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

Agenda rondetafelgesprek Het Gesprek en 
Presentatie 20:00 uur 
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3. Spreekrecht*
4. Stand van zaken Pesthuis Noordwijkerhout 

(gesprek)
5. Offem Zuid (presentatie)
6. Ondermijningsbeeld gemeente en 

bewustwordingssessie ondermijning (presentatie)
7. Sluiting

Agenda rondetafelgesprek Presentatie 20:15 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda
3. Verbeterplan Omgevingsdienst West Holland
4. Evaluatie proef ‘Autovrij centrum Noordwijkerhout’
5. Sluiting

Agenda openbare vergadering 
gemeenteraad donderdag 4 juli 2019

Aanvang: 19:30 uur
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34, De Zilk

Agenda 
1. Opening  
2. Vaststelling agenda 
3. Voorstel tot vaststelling van de Profielschets voor 

de benoeming van een nieuwe burgemeester

4. Overhandiging van de vastgestelde Profielschets 
door de plaatsvervangend voorzitter van de 
vertrouwenscommissie aan de commissaris van 
de Koning

5. Sluiting

Agenda openbare rondetafelgesprekken 
gemeenteraad op dinsdag 9 juli 2019

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

Agenda rondetafelgesprek Het Gesprek en 
Presentatie 20:00 uur 
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3. Brief college over duurzaamheidsprogramma 

2019 met doorkijk naar 2020 en 2021 (gesprek)

4. Uitvoeringsprogramma Natuur en Groen 
(presentatie)

5. Openbaar vervoer concessie (presentatie)
6. Sluiting

Meer informatie 
De gemeenteraad houdt per 1 januari 2019 iedere 
maand rondetafelgesprekken. De locatie kan 
verschillen per keer. De rondetafelgesprekken ‘Het 
Gesprek’ en de ‘Presentatie’ vinden deze maand 
tegelijkertijd plaats in het voormalig 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. Aanmelden hiervoor 
kan tot dinsdag 2 juli 2019 18:00 uur via  
griffie@noordwijk.nl.

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

* U kunt over diverse onderwerpen inspreken, 
bijvoorbeeld over de onderwerpen die op de 
concept raadsagenda van 16 juli 2019  staan: 
Ontwerpbestemmingsplan Correctie Zeewaardig, 
fase 2; Collegeagenda; Raadsvoorstel Kunstproject 
Verdwenen Erfgoed Noordwijkerhout; Raadsvoorstel 
bouw 5 recreatiewoningen; Raadsvoorstel 
Reconstructie Boerenburg fase 5; Raadsvoorstel 
Exploitatieplan Offem Zuid, 2e herziening; Raadvoorstel 
Beeldkwaliteitsplan Offem Zuid deel 2. Aanmelden 
hiervoor kan tot dinsdag 2 juli 2019 18:00 uur via 
griffie@noordwijk.nl.

Meer informatie 
Dit is een extra raadsvergadering van de gemeente 
Noordwijk op donderdag 4 juli om 19:30 uur in de 
Duinpan, De Zilk. De vergadering start een half uur 
eerder dan de gewone raadsvergaderingen. De 
vergadering staat in het teken van de vaststelling 
van de profielschets voor de nieuwe burgemeester 
van Noordwijk. De commissaris van de Koning, de 
heer J. Smit, is hiervoor uitgenodigd. 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 woensdag 
3 juli 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

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.

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. Aanmelden 
hiervoor kan tot dinsdag 9 juli 2019 18:00 uur via 
griffie@noordwijk.nl.

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




