
 Lees verder 

Vergunningaanvragen, 
meldingen en verzonden besluiten

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.

Gemeente Noordwijk

Verzonden besluiten

Noordwijk
1490 – 5 juli 2019
Evenementenvergunning Cirque Des Dunes 17 
augustus 2019 | Koningin Wilhelmina Boulevard
8713 – 9 juli 2019
Ontheffing strandgebruik 13-15 augustus 2019 | 
Beach Clean Up 
0567 – 11 juli 2019
Melding klein evenement 22 juli 2019 | Vuurtorenplein 
8711 – 11 juli 2019 
Ontheffing strandgebruik SPEV 30 augustus 2019 | 
nabij Bries 
8708 – 11 juli 2019
Ontheffing strandgebruik SPEV 20 september 2019 | 
nabij Bries  
8709 – 11 juli 2019
Ontheffing strandgebruik SPEV 7 september 2019 | 
nabij Beach Club O.  
8418 – 11 juli 2019
Vergunning buurt BBQ 3 augustus 2019 | Biezenland 
 

Aanleg Noordelijke Randweg van start

De gemeente Teylingen is begonnen met de aanleg 
van de Noordelijke Randweg Voorhout. Nabij de 
Noordwijkerhoekbrug is een tijdelijke brug over de 
trekvaart gebouwd voor het bouwverkeer. Hiermee 
voorkomen we dat het vele vrachtverkeer door de 
bebouwde kom van Voorhout moet rijden.

De komende maanden wordt op het tracé van de 
randweg een bouwweg aangelegd. Deze weg vormt 
tegelijkertijd de voorbelasting waardoor de ondergrond 
inklinkt. Zo kan hier later de permanente weg op 
worden aangelegd. Voor de aanleg van de bouwweg 
zijn veel zandtransporten nodig. Hierdoor is het de 
komende maanden drukker op de Leidsevaart ter 
hoogte van de tijdelijke brug. De weg blijft open voor 
het overige verkeer, maar er kan wel sprake zijn van 
hinder. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers. 

Nadat dit najaar de bouwweg is aangebracht, start 
Heijmans met de voorbereidende werkzaamheden aan 
de bouw van de spooronderdoorgang. Op de website  
is meer informatie over het project te vinden:  
teylingen.nl/noordelijkerandweg.

Evenement 
bij mij om de 
hoek?

Zó weet je ervan!
Wil je op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in je wijk of buurt?  
Dat kan ook digitaal. Alles over 
vergunningen, plannen en voorschri�en. 
Snel en eenvoudig, op elk moment van  
de dag slechts één klik verwijderd 
van de meest recente berichten.

Abonneer je op de e-mailservice of 
download de app

www.overuwbuurt.overheid.nl

Noordwijkerhout
0154 – 9 juli 2019 
Vergunning Loungefest 19 en 20 juli 2019 | 
Oostduinsemeer 
8596 – 9 juli 2019 
Ontheffing art 35 DHW 10 en 11 augustus 2019 | 
Noordwijk Culinair 
8597 – 11 juli 2019
Ontheffing art 35 DHW 17 augustus 2019 | 
Shantykorenfestival
8599 – 11 juli 2019
Ontheffing art 35 DHW 2-5 september 2019 | Kermis 
NWH 
0729 – 11 juli 2019
Vergunning Toeristenmarkten maandagen 15 juli t/m 
19 augustus | centrum NWH

De Zilk
1718 – 11 juli 2019
Vergunning Bollenstreek in Bedrijf 10 augustus 2019 | 
Zilkerbinnenweg 

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.

Onherroepelijk Chw-omgevingsplan 
Bavoterrein

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noordwijk maken bekend dat, naar aanleiding van 
het intrekken van de beroepen tegen het vastgestelde 
Chw-omgevingsplan Bavoterrein van 27 september 
2018, bij de Raad van State, het Chw-omgevingsplan 
op 2 juli 2019 onherroepelijk is geworden.

Het plan is digitaal te raadplegen op de landelijke 
website ruimtelijkeplannen.nl onder nummer 
NL.IMRO.0576.OP201600001-0003.

Tegen een onherroepelijk Chw-omgevingsplan staan 
geen rechtsmiddelen meer open.

Noordwijk, 9 juli 2019
Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Verkeersbesluiten Gasthuissteeg 14 in 
Noordwijk

Burgemeester en Wethouders hebben 
besloten om in de gemeente Noordwijk een 
gehandicaptenparkeerplaats in te stellen: 

• Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
Gasthuissteeg 14 Noordwijk 

   
De besluiten tot vaststelling van deze 
verkeersbesluiten zijn gepubliceerd op de website 
officielebekendmakingen.nl
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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
2019134743 -9 juli 2019
Bloemendaalstraat 12: het maken van een dakopbouw
2019136742 – 10 juli 2019
Boekerslootlaan 1: het wijzigen van de bestemming 
aangevuld met activiteit bouwen
2019135191 – 9 juli 2019
Bosweg 2: het bouwen van een nieuw boothuis
2019132478 – 4 juli 2019
Dobbelmannduin 42: het verbouwen en uitbreiden van 
de woning
2019136807 – 11 juli 2019
Groot Hoogwaak 1: het wijzigen van de 
brandcompartimentering 3e verdieping
2019133918 – 8 juli 20
Langevelderslag 36: het plaatsen van een Carrousel
2019135723 – 9 juli 2019
Nicolaas Barnhoornweg 38: het vervangen van een 
garagedeur
2019134781 – 8 juli 2019
Oude Zeeweg 86: het wijzigen van het gebruik
2019135585 – 9 juli 2019
Pieternelweg 13: het verbouwen van een woning
2019136192 – 10 juli 2019
Stegerhoek 1: de aanleg van een uitrit
2019135843 – 9 juli 2019
Voorstraat 136: het aanbrengen en vernieuwen van 
dakramen
2019136622 – 10 juli 2019
Zandvoortsestraat 7: het stallen van een camper

Noordwijkerhout
2019132640 – 4 juli 2019
Dorpsstraat 7: het plaatsen van een kunstobject
2019136724 – 10 juli 2019
Liduinalaan 15 (tuinkavel 106): het houden van twee 
pony’s,
2019132294 – 3 juli 2019
Westerhout 115: het ophogen van een schutting

Verlengingsbesluiten

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

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.

Omgevingsdienst West-Holland
Noordwijk
2019081339
Zwarteweg (Giraffelaan): het bouwen van 51 studio’s 
voor jongeren 
2019081169
Zwarteweg 9 (Appelhof/Mandarijnlaan): het bouwen 
van 42 studio’s/ slaapruimten voor ouderen

Noordwijkerhout
2019096144
Bulb Trade Park,B 3256: de nieuwbouw van een 
bedrijfsverzamelgebouw

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
2019073400 - 11 juli 2019
Boechorsthof 15: het plaatsen van een dakkapel
2019072595 – 11 juli 2019
Bronckhorststraat 31: het vergroten van de 
bovenverdieping
2019093976 – 5 juli 2019
Hoofdstraat 89: het aanbrengen van reclame op de gevel
2019121547 – 5 juli 2019
Nieuwe Zeeweg: het aanleggen van een gesloten 
bodemenergiesysteem

Noordwijkerhout
2019061400 – 11 juli 2019
Abeelenpark 18 (kavel 21): het bouwen van een 
woonhuis
2019068892 – 5 juli 2019
Annalaan 2 (kavel 5): het bouwen van een woning
2019063544 – 5 juli 2019
Duindoornstraat 21: het vervangen van de kozijnen
2019035122 – 10 juli 2019
Herenweg 362: het aanbrengen van een laadkuil en het 
verbreden van bestaande dam/inrit
2019041549 – 9 juli 2019
Liduinalaan 10 (kavel 9): het bouwen van een woning

Welstandsvergadering

De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt om 
de week een vergadering in de gemeente Noordwijk 

(locatie Herenweg in Noordwijkerhout). Nadere 
informatie kunt u opvragen via infobouwen@odwh.nl.

Beschikking Wet milieubeheer van 
Berckelweg 32-34 in Noordwijk

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens 
burgemeester en wethouders van de gemeente 
Noordwijk op 10 juli 2019 maatwerkvoorschriften voor 
een gecombineerde lozing van afvalwaterstromen op 
grond van de Activiteitenbesluit verleend aan Beuk 
Touringcars BV voor de locatie van Berckelweg 32-34  
in Noordwijk.

Gemeente Noordwijk

http://noordwijk.nl
mailto:gemeente@noordwijk.nl
http://facebook.com/gemeentenoordwijk
http://instagram.com/gemeentenoordwijk
http://noordwijk.nl/gemeenteberichten
http://overheid.nl
http://overheid.nl
http://omgevingsloket.nl
http://overheid.nl
http://noordwijk.nl/bezwaarenberoep
mailto:infobouwen@odwh.nl



