
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 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.

Openingstijden Klantcontactcentrum

Week van de Veiligheid
7 tot 13 oktober 2019 is de Week van de Veiligheid. Met 
het invallen van de donkere dagen in oktober neemt de 
kans op criminaliteit toe. 

Zorg dat u bent voorbereid op criminaliteit en volg de 
tips op www.deweekvandeveiligheid.nl.
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LEES VERDER  >>

Toekenning straatnaam/openbare ruimte  
‘De Zanderij’

Op 3 september 2019 heeft het college van 
burgemeester en wethouders voor de recent 
aangelegde verbindingsweg ten noorden van het 
sportpark De Boekhorst In Noordwijkerhout de volgende 
naam van de openbare ruimte toegekend: De Zanderij.
Het besluit ligt ter inzage van 9 oktober t/m 19 
november 2019. Belangstellenden kunnen in deze 
periode bezwaar maken.

Toekenning straatnaam/openbare ruimte 
‘Hendrika Duysterstraat’

Op 25 juni 2019 heeft het college van burgemeester en 
wethouders voor de toekomstige straat in de nieuwe 
woningbouwontwikkeling nabij de Susanna van Ettenstraat/
Johanna van Hoornstraat in Noordwijk de volgende naam 
van de openbare ruimte toegekend: Hendrika Duysterstraat.
Het besluit ligt ter inzage van 9 oktober t/m 19 
november 2019. Belangstellenden kunnen in deze 
periode bezwaar maken.

Enquête Victoriberg 

In 2018 en 2019 is de Victoriberg in Noordwijkerhout 
opnieuw ingericht. Het gaat om het gedeelte tussen 
Kerkeland en de rotonde Schulpweg/Gooweg. Voor 
de werkzaamheden heeft bureau Keuzeweg een 
belevingsonderzoek gedaan naar o.a. de veiligheid 
en het gedrag van de weggebruikers. De gemeente 
Noordwijk laat dit onderzoek ook na de werkzaamheden 
uitvoeren. Maakt u als voetganger, fietser of 
automobilist gebruik van de Victoriberg? Vult u dan de 
vragenlijst in. Ga naar noordwijk.nl/Victoriberg. Invullen 
kan tot 28 oktober 2019.

Doorgaand verkeer Langevelderweg via 
nieuwe verbindingsweg

Vanaf maandag 21 oktober 2019 wordt de 
Langevelderweg tussen de Troelstralaan en de 
toegangsweg naar de nieuwe woonwijk Landgoed in 
den Houte afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De 
afsluiting geldt niet voor fietsers.

Nieuwe verbindingsweg
Tussen de Herenweg en de Langevelderweg is een 
nieuwe verbindingsweg aangelegd. Deze weg is 
aangelegd voor de ontsluiting van de nieuwe woonwijk. 
De toekomstige bewoners kunnen via deze weg naar de 
provinciale weg rijden. 

Bouwverkeer
Ook het bouwverkeer wordt via de nieuwe 
verbindingsweg geleid zodat dit verkeer geen overlast 
bezorgd in het centrum en de omliggende straten.

Plaatsing borden
Er zijn borden geplaatst om de inwoners te wijzen op 
de sluiting. Ook de bewegwijzering wordt op de nieuwe 
situatie aangepast.

Grond eerst aanbieden aan gemeente:
definitieve aanwijzing voorkeursrecht

De gemeenteraad van Noordwijk heeft op 24 september 
2019 besloten om definitief een voorkeursrecht op 
grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) te 
vestigen op een aantal stukken grond in Noordwijk. 

In werking en ter inzage
Dit besluit is op woensdag 2 oktober 2019 in werking 
getreden. Het besluit betreft een bekrachtiging 
van een voorlopige aanwijzing door het college, bij 
collegebesluiten van 9 juli en 19 augustus 2019. De 
eigenaren van de bij het besluit betrokken stukken grond 
zijn persoonlijk van het besluit van de gemeenteraad op 
de hoogte gesteld. De gemeente heeft hen op 1 oktober 
2019 een aangetekende brief gestuurd. De stukken 
liggen ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk of zijn 
na te lezen op overheid.nl.

Voorkeursrecht 
Het voorkeursrecht houdt een verplichting in voor de 
grondeigenaar om de grond bij verkoop eerst aan te 
bieden aan de gemeente. De gemeente benadrukt dat 
het voorkeursrecht geen verplichting inhoudt om de 
grond ook daadwerkelijk aan de gemeente te verkopen; 
slechts om het perceel bij verkoop eerst aan de 
gemeente aan te bieden. 
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Agenda openbare rondetafelgesprekken gemeenteraad woensdag 9 oktober 2019
LET OP: ivm extra raadsvergadering op 8 oktober is het rondetafelgesprek verzet naar WOENSDAG 9 oktober
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: gemeentehuis Noordwijk 

Agenda Rondetafelgesprekken vanaf 20:00 uur 
1. Opening  
2. Vaststelling van de agenda 
3. Spreekrecht *
4. Vaststelling besluitenlijst RTG’s van 10 en 17 september 2019
5. Fusie Woningcorporaties– Gesprek
6. Sluiting

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 15 oktober 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.  Vaststelling besluitenlijst vorige debatraad 
4.  Bespreekstukken
4a.  Raadsvoorstel Najaarsnota
4b. Raadsvoorstel Themajaar 2020 
4c.  Raadsvoorstel Zonnepark Leeuwenhorsterhoek
4d.  Raadsvoorstel Werkingsduur nota ‘minima doen mee’
5.  Actuele moties
6.  Rondvraag
7.  Sluiting

Agenda Besluitenraad 22:15u-23:00 uur*
1.  Heropening
2.  Vaststelling agenda 
3.  Vaststelling besluitenlijst vorige besluitenraad (inclusief motie- en toezeggingenlijst)
4.  Vaststelling lijst van ingekomen stukken
5.  Vaststelling hamerstukken 
5a.  Raadsvoorstel Alleenrecht Maregroep
5b.  Raadsvoorstel Financiële bijdrage aan Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek
5c.  Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet voor 2019 voor toepassen bestratingsmateriaal conform UVOR
5d.  Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Leidsevaart 52 (Noordwijkerhout)
5e.  Raadsvoorstel Mandaatregeling griffier
5f.  Raadsvoorstel Bedrijfsinvesteringszones (BIZ) voor Noorwijk Binnen en Noordwijk aan Zee
6.  Benoeming lid agendacommissie
7a.  Raadsvoorstel Najaarsnota
7b.  Raadsvoorstel Zonnepark Leeuwenhorsterhoek
7c.  Raadsvoorstel Themajaar 2020 (onder voorbehoud)
7d.  Raadsvoorstel Werkingsduur nota ‘minima doen mee’ (onder voorbehoud) 
8.  Actuele moties
9.  Sluiting
* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad zijn indicatief

Nieuws van de Raad

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 de raadsvoorstellen, 
beleidsnota’s ed. geagendeerd, waarover de raad 
meer informatie wenst. Inwoners, 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. Deze vorm komt het dichtst bij de 
traditionele commissie. Per Gesprek is er een lid per 
fractie aanwezig.

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

*U kunt inspreken over diverse onderwerpen, 
bijvoorbeeld over onderwerpen die op de 
raadsvergadering van 15 oktober staan geagendeerd:
Najaarsnota, Raadsvoorstel Themajaar 2020, 
Raadsvoorstel Zonnepark Leeuwenhorsterhoek, 
raadsvoorstel Alleenrecht Maregroep, Raadsvoorstel 
Financiële bijdrage aan Stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek, Raadsvoorstel Beschikbaar stellen krediet 
voor 2019 voor toepassen bestratingsmateriaal conform 
UVOR, Ontwerpbestemmingsplan Leidsevaart 52
Aanmelden kan tot woensdag 9 oktober 18.00 uur via 
griffie@noordwijk.nl.

Meer informatie
De raadsvergaderingen vinden plaats in De Duinpan 
in De Zilk. De agenda’s worden definitief vastgesteld 
ter vergadering. De actuele agenda en de stukken 
zijn te raadplegen op noordwijk.nl/gemeenteraad. 
U kunt vanaf 1 januari uitsluitend inspreken in de 
Rondetafelgesprekken. Op de website vindt u meer 
informatie. Op donderdag 10 oktober a.s. is er in het 
gemeentehuis van Noordwijk een inloopspreekuur 
voor inwoners, van 18:45 uur tot 19:30 uur. U kunt 
zich aanmelden tot donderdag 10 oktober a.s. 12:00 
uur via griffie@noordwijk.nl.
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 14 
oktober 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.

Bekendmaking vaststelling Herziene 
beleidsregels leerlingenvervoer en 
jeugdhulpvervoer gemeente Noordwijk 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
in zijn vergadering van donderdag 3 september 2019 
besloten om:

- De “Herziene beleidsregels leerlingenvervoer en 
jeugdhulpvervoer gemeente Noordwijk 2019” vast te 
stellen en in te laten gaan per 1 november 2019.

- De “Beleidsregels leerlingenvervoer en 
jeugdhulpvervoer gemeente Noordwijk 2019” per 
1 november 2019 in te trekken.

Vergunningaanvragen, 
meldingen en verzonden besluiten

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 op het Gemeenteblad op
overheid.nl.

LEES VERDER  >>

Meer informatie
Voor eventuele vragen of voor het maken van een 
afspraak voor een persoonlijk gesprek over het 
gevestigde voorkeursrecht kunt u tijdens kantoortijden 
terecht bij het team Onroerende Zaken. Zij zijn 
telefonisch bereikbaar via +31 (071) 36 60 000.   

Zienswijze concessie Zuid-Holland Noord

In december 2022 eindigt de concessie Zuid-Holland 
Noord voor het openbaar vervoer. Daarom loopt op dit 
moment bij de provincie Zuid-Holland de aanbesteding 
van de nieuwe openbaar vervoer concessie voor dit 
gebied. 

Deze aanbesteding is voor de gemeente Noordwijk 
erg belangrijk. Samen met 12 andere gemeenten uit 
de regio Holland Rijnland vallen wij namelijk onder 
het gebied Zuid-Holland Noord. De nieuwe concessie 
gaat dus ook over het openbaar vervoer in Noordwijk, 
Noordwijkerhout en De Zilk. 

Een zienswijze indienen 
Inwoners en bedrijven kunnen bij de provincie een 
zienswijze indienen over het concept-beleidskader 
aanbesteding openbaar vervoer concessie Zuid-Holland 
Noord. 

Dus heb je een mening over het openbaar vervoer? 
Wil je bijvoorbeeld een betere aansluiting vanuit 
Noordwijkerhout naar station Sassenheim of Voorhout? 
Of meer nachtbussen naar Noordwijk aan Zee? Laat het 
de provincie dan weten. 

Een zienswijze kan tot uiterlijk 8 november 2019 worden 
ingediend via het mailadres zhn@pzh.nl.

Meer informatie op website provincie 
Meer informatie over de concessie Zuid-Holland Noord 
en het verloop van de aanbesteding kun je vinden op de 
website zuid-holland.nl  van de provincie Zuid-Holland.

Gemeente Noordwijk
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Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunningen

Noordwijk
2019188998 – 26 september 2019 
Javaweg 8 | het uitbreiden en verbouwen van een 
woonhuis
2019190305 – 29 september 2019
Oswald Wenckebachstraat 17 | het verlagen van de 
stoeprand voor oprit
2019191142 – 30 september 2019
Residence Astrid 18 | het vervangen van balkons a/d 
westgevel Residence Astrid
2019192154 – 1 oktober 2019
Nicolaas Barnhoornweg 38 | het verbouwen van de 
garage en plaatsen nieuwe voorgevel

Noordwijkerhout
2019188978 – 26 september 2019
Theresialaan 12 | het kappen van een boom
2019189586 – 27 september 2019
Liduinalaan 6 | het bouwen van een woning
2019189696 - 27 september 2019
Bavoterrein Nieuwbouw 82(112) won. fase 1B | het 
bouwen van 82 koopwoningen
2019191292 – 29 september 2019
Liduinalaan 4 | het kappen van 2 bomen
2019191237 – 30 september 2019
Centurio 3 | het plaatsen van een dakkapel
2019192192 – 1 oktober 2019
Gooweg - Sectie D perceelnummer 2652 | het bouwen 
van een woning
2019191887 – 1 oktober 2019
Gooweg 13a | het bouwen van een huis

Meer weten over ingekomen aanvraag
De publicatie van ingekomen aanvragen is een 
kennisgeving en betekent niet dat de aanvragen ter 
inzage liggen. De binnengekomen aanvragen zijn 
soms nog niet volledig, er kunnen nog veranderingen 
in worden aangebracht en de toestemmingen kunnen 
worden geweigerd.

Nog geen bezwaar indienen
Zolang de aanvragen in behandeling zijn, kunt u nog 
géén bezwaren indienen. Dat kan pas wanneer er een 
besluit is genomen. Alle verzonden besluiten worden 
in deze rubriek bekend gemaakt.

In sommige gevallen wordt als voorbereiding van 
een besluit een aparte procedure gevolgd. Als de 
gemeente medewerking wil verlenen dan wordt het 
ontwerpbesluit zes weken ter visie gelegd. In deze 
periode kunt u zienswijzen indienen, waarmee de 
gemeente rekening moet houden bij de beslissing. De 
ter visie legging wordt hieronder vermeld.

Meer weten?
Indien u informatie wenst over de behandeling 
van een specifieke aanvraag, dan kunt u contact LEES VERDER  >>

De regeling voor leerlingenvervoer is aangepast op het 
punt van de eigen bijdrage voor leerlingen  die naar 
een school voor special basisonderwijs gaan. Deze 
bijdrage komt te vervallen. Daarmee wordt er geen 
verschil meer gemaakt tussen speciaal basisonderwijs 
en speciaal onderwijs bij de toekenning van een 
vervoersvoorziening. Voor het jeugdvervoer geldt dat, 
nu er ervaring is opgedaan met het verstekken van deze 
voorziening door de gemeente, er voor de toepassing 
een aanscherping van de beleidsregels nodig is.

opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland op 
telefoonnummer +31 (071) 408 32 00, op werkdagen 
tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt  uw vraag ook stellen 
via infobouwen@odwh.nl.

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2019132478
Dobbelmannduin 42 | Het verbouwen en uitbreiden van 
de woning 
2019159280
Heilige Geestweg 1 | het realiseren van een vitrine 
vindplaats schedel St. Jeroen

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
2019117869 – 1 oktober 2019
Boekerslootlaan tegenover 17 | het plaatsen van een 
ketenpark en reclame
2019172824 – 27 september 2019
Langevelderlaan 20 | het planologische omzetten van 
bedrijfswoning naar burgerwoning
2019157808 – 2 oktober 2019
Rembrandtweg 2 | het verbouwen van het hotel 
(intern)

Bezwaar en/of beroep
Indien u van mening bent dat u door een besluit wordt 
benadeeld bestaat er de mogelijkheid om bezwaar te 
maken. U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend 
vanaf de verzenddatum van de beslissing (tenzij 
anders vermeld). Een schriftelijke (geen e-mail) 
gemotiveerd bezwaarschrift dient te worden gezonden 
aan het college van burgemeester en wethouders 
van Noordwijk, per adres: Omgevingsdienst West-
Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden onder 
vermelding van het trefwoord “bezwaarschrift” en het 
registratienummer van het besluit. Een bezwaarschrift 
schort de werking van een besluit niet op. Het is in 
sommige gevallen mogelijk, na instemming van het 
bestuursorgaan, de bezwaarschriftenprocedure over 
te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de 
rechtbank.

Deze besluiten treden in werking zes weken vanaf 
de verzenddatum van de beslissing (tenzij anders 
vermeld). Indien u meent dat u een spoedeisend 
belang heeft kun u een voorlopige voorziening 
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van een 
verzoek om voorlopige voorziening en/of het instellen 
van beroep bent u aan de rechtbank griffierechten 
verschuldigd. 

Alleen voor instellen beroep
Wanneer er alleen rechtstreeks beroep mogelijk is, 
staat dat boven de betreffende besluiten vermeld. 
Rechtstreeks beroep bij de rechtbank is mogelijk voor 
diegenen die een zienswijze hebben ingediend, en 
voor derde belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
niet verweten kan worden dat zijn geen zienswijze 
hebben ingediend. U heeft daarvoor zes weken de 
tijd, gerekend van af de dag na datum bekendmaking 

van de beslissing (tenzij anders vermeld). Een 
beroepschrift dient te worden gericht aan de 
Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 
20302, 2500 EH Den Haag.

Meer weten?
Indien u informatie wenst over een verleende 
vergunning, kunt u contact opnemen met de 
Omgevingsdienst West-Holland op telefoonnummer 
+31 (071) 408 32 00, op werkdagen tussen 9:00 en 
14:00 uur. U kunt uw vraag ook stellen via  
infobouwen@odwh.nl. 

Welstandsvergadering

De welstandscommissie Dorp, Stad en Land houdt 
iedere week op donderdag een welstandsvergadering. 
De openbare vergadering is in de oneven weken op de 
locatie Herenweg 4 te Noordwijkerhout en begint om 
9:00 uur. In de even weken vindt beoordeling digitaal 
plaats en is er geen bijeenkomst. De agenda’s van die 
vergaderingen zijn de dag voor de vergadering op te 
vragen via infobouwen@odwh.nl.

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer – Ambachtsweg 2 te 
Noordwijkerhout

De volgende melding is ontvangen:
Liander NV, Ambachtsweg 2 te Noordwijkerhout. De 
melding gaat over plaatsen van een gasdrukregel- en 
meetstation (zaaknummer 2019189621). 

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op 
met de Omgevingsdienst West-Holland via  
+31 (071) 408 31 00 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij 
het zaaknummer: 2019189621.

Omgevingsdienst West-Holland

Ondergrondse 
afvalcontainers  
in mijn straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl
Abonneer je op de e-mailservice of download de app
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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 (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 

Aanvragen vergunning
•   Voor het aanvragen van een vergunningen voor een 

evenement of bijvoorbeeld een terrasvergunning 
moet u bij de gemeente. 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, een alarminstallatie 
plaatst of een boom wilt kappen. Deze vergunning 
kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl.  
Deze aanvragen worden behandeld door 
Omgevingsdienst West-Holland. 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage
De publicatie van ingekomen aanvragen is een 
kennisgeving. Dit betekent niet dat de aanvragen ter 
inzage liggen. De binnengekomen 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.

Gezellig u hier te treffen!

Uitnodiging

Kernwethouder Sjaak van den Berg zit voor u klaar voor een goed gesprek over ons mooie
Noordwijkerhout en wat u bezighoudt. In de straat. Op het dorp. Of bij een van de leuke  
verenigingen die ons mooie dorp rijk is. Kom vrijdagavond 11 oktober ook. Vanaf 19:30 uur  
in Café van der Geest, Zeestraat 7a. Neem gerust iemand mee. Gezellig.

In de kern draait het om u en Noordwijkerhout.

Leuk. Sjaak is weer op ons dorp
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Een kwestie van overzicht!

Uitnodiging

Bij een terugtredende overheid is het van belang dat u uw rol weet te pakken. Een  
expert geeft tips hoe u dit het beste kunt doen. Kort en krachtig. Kernwethouder  
Henri de Jong hoort graag wat u voor ogen heeft voor uw Noordwijk aan Zee. En 
waar we de krachten kunnen bundelen. Kom maandagavond 14 oktober ook. Om 
19:30 uur in Alexander Hotel, Oude Zeeweg 63.

In de kern draait het om u en Noordwijk aan Zee.

Netwerkborrel met kernwethouder Henri de Jong
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