
Vergunningaanvragen, 
meldingen en verzonden besluiten

 Lees verder 

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.

Aanmelden doe je via noordwijk.nl/digipanel

Vergadering Commissie Erfgoed Noordwijk

Op maandag 8 juli 2019 vergadert de 
Monumentencommissie in kamer 0.35 van het 
gemeentehuis in Noordwijk. De openbare vergadering 
begint om 19:30 uur.

Laatste vergadering
De Commissie Erfgoed Noordwijk zal voor de laatste 
keer bijeenkomen vanuit haar huidige functie en 
samenstelling. Naast de gebruikelijke agendapunten 
wordt de Monumentencommissie onder andere 
bijgepraat over de volgende onderwerpen:
• Begraafplaatsen Noordwijk
• Voortgang verstoringsonderzoek archeologische 

verwachtingskaart
• Harmonisatie erfgoedcommissie

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 (071) 36 60 000.

Verzonden besluiten

Noordwijk
8295 – 26 juni 2019
Objectvergunning Vinkenlaan thv nummer 11 1 juli 
2019, dhr. Guis 
8168 – 26 juni 2019
Ontheffing sluitingstijd incidenteel 18 – feest de Grent 
3 juli, 29 augustus, 24 oktober, 19 en 23 december 
2019, The Champ 
8169 – 26 juni 2019
Ontheffing sluitingstijd incidenteel 18 – feest de Grent 
3 juli, 29 augustus, 24 oktober, 19 en 23 december 
2019, ’t Zeepaardje 
7962 – 26 juni 2019
Ontheffing sluitingstijd incidenteel 18 – feest de Grent 
3 juli, 29 augustus, 24 oktober, 19 en 23 december 
2019, HomeBase 
7897 en 7896 – 26 juni 2019
RVV Ontheffing rijrichting Ambachtsweg 
8192 – 27 juni 2019 
Ontheffing strandgebruik 5 juli 2019 SPEV, de 
Zeemeeuw
8193 – 27 juni 2019
Ontheffing strandgebruik 10 juli 2019 SPEV, Beach 
Club O.

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 Oude Zeeweg 
76A in Noordwijk

Het plan voorziet in de ontwikkeling van een nieuwe 
woning ter vervanging van de huidige woning. 
Toegestaan is een woning met een maximale 
inhoud van 540 m3, met twee bouwlagen, waarvan 
1 bouwlaag onder de grond in een bouwvlak van 
maximaal 80 m2. De maximale bouwhoogte is 3,5 m.  

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Zeeweg 76A’ 
ligt met ingang van woensdag 3 juli 2019 tot en met 
dinsdag 13 augustus 2019 ter inzage. Het plan is 
in te zien in het gemeentehuis aan de Voorstraat 
42 te Noordwijk en op de landelijke website 
ruimtelijkeplannen.nl met het planID:  
NL.IMRO.0575.BPNZOudeZeeweg76A-ON01. 

Zienswijze
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een 
ieder zienswijzen indienen op het plan. Zienswijzen 
kunnen mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk 
worden ingediend bij de gemeenteraad van Noordwijk, 
Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, o.v.v. “zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Oude Zeeweg 76A”. Een 
schriftelijke zienswijze moet voorzien zijn van naam, 
adres, datum en ondertekening. Deze kan ook gescand 
verzonden worden aan gemeente@noordwijk.nl. Voor 
een eventuele mondelinge zienswijze kunt u contact 
opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling,  
+31 (0)71 36 60 000.

Bestemmingsplan ‘Zeemotel Zeezicht’ 
vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 18 juni 2019 
‘Zeemotel Zeezicht’, met plancode 
NL.IMRO.0575BPDZzmotelzeezicht-VA01, gewijzigd 
vastgesteld. Het plan ligt vanaf 3 juli t/m 14 augustus 
2019 ter inzage. Belanghebbenden kunnen vanaf 4 juli 
t/m 15 augustus 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. 

Voor het Zeemotel Zeezicht is op 21 juli 2014 een 
omgevingsvergunning verleend voor vervangende 
nieuwbouw. Met dit bestemmingsplan, dat overeen 
komt met de omgevingsvergunning, voldoet de 
gemeente aan de wettelijke verplichting om ook voor 
dit perceel een actueel bestemmingsplan te hebben.
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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.

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.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunningen

Noordwijk
2019089024 – 6 mei 2019
Abraham van Royenstraat 95: het realiseren van een 
werkterrein
2019125775 – 25 mei 2019
Bernadettelaan 4: het bouwen van een bijgebouw/
tuinhuis
2019123386 – 21 juni 2019
Koepelweg 13: het bestaande platte dak uitvoeren als 
dakterras
2019125415 – 25 mei 2019
Oranje Nassaustraat 13: het plaatsen van een 
dakkapel op het voordakvlak
2019124330 – 24 juni 2019
Pauluslaan 200: het verbouwen van een woning
2019125120 – 25 juni 2019
Prins Bernhardstraat 20: het uitbreiden van de woning
2019123692 – 21 juni 2019
Rozenburg 17: het realiseren van een dakopbouw
2019126329 – 26 juni 2019
van Berckelweg: het verhogen van de dak uitbreiding

Noordwijkerhout
2019123632 – 21 juni 2019
Pilarenlaan 89: het bouwen van een woning
2019126215 – 25 juni 2019
Herenweg 110 A: het slopen van een pand
2019122064 – 20 juni 2019
Liduinalaan 30: Het bouwen van een woning

Verzonden besluiten

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten 
verzonden:

Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)

Noordwijk
2019092886 – 26 juni 2019
diverse locaties: het plaatsen van containers

Openingstijden 
Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42 2201 
HW Noordwijk 

Zonder afspraak (publieksbalie) 
maandag t/m vrijdag | 8:30-12:30 uur 
donderdag | 17:00-20:00 uur 

Zonder afspraak afhalen van paspoort, 
identiteitskaart en rijbewijs of doorgeven 
verhuizing
maandag t/m vrijdag | 8:30-17:00 uur 
donderdag | 17:00-20:00 uur 

Op afspraak (publieksbalie)
maandag t/m vrijdag | 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.

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

Omgevingsdienst West-Holland
Noordwijkerhout
2019047022 – 21 juni 2019
Liduinalaan 8: het bouwen van een woning
2019054247 – 25 juni 2019
Schoolstraat 27: vervangen van een dakkapel achter 
en het plaatsen van een dakkapel voor

Welstandsvergadering

De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt 
1 x in de 2 weken op donderdag een openbare 
welstandsvergadering. De vergadering is in de oneven 
weken op de locatie Herenweg 4 te Noordwijkerhout 
en begint om 9:00 uur. In afwijking hiervan vindt de 
vergadering van 4 juli plaats op dinsdag 2 juli 2019 
op de Schipholweg 128 te Leiden. De agenda van die 
vergadering is de dag voor de vergadering op te vragen 
via infobouwen@odwh.nl.

Melding Activiteitenbesluit –  
Dr. Poelslaan 3 2211BJ 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 8.41 van de Wet milieubeheer 
heeft Liander N.V. te Amsterdam zich gemeld. 
De melding betreft de verwijdering van een bestaand 
gasdrukmeet- en regelstation en gelijktijdig de 
installatie van een nieuw gasdrukmeet- en regelstation 
(categorie B) ter hoogte van de Dr. Poelslaan 3 te 
Noordwijkerhout.
Er zijn geen bezwaar- en of beroepmogelijkheden op 
deze melding.
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Nieuws van de Raad

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 
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.
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