
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

Maak het ze niet te 
gemakkelijk
Voorkom woninginbraak. Doe altijd je ramen dicht en 
de deur op slot als je weg gaat. Laat ‘s avonds licht 
branden en leg dure apparatuur uit het zicht. Samen 

houden we onze buurten veilig. Lees de tips op: 
maakhetzeniettemakkelijk.nl.
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De gemeente haalt het snoeihout op

De herfst is begonnen: een goed moment om struiken 
en bomen te snoeien. Het snoeihout kun je aan de weg 
leggen. Dat halen we voor je op. Grof tuinafval breng je 
naar de milieustraten in Noordwijkerhout of Katwijk.

Snoeihout ophalen in Noordwijkerhout en De Zilk
In Noordwijkerhout en De Zilk zijn er jaarlijks twee 
snoeihoutrondes. De eerstvolgende is in november 2019: 
• Dinsdag 12 november 2019:  

De Zilk, Guldemond, Robijnslaan, Parallelweg, 
Leidsevaart, Herenweg.

• Woensdag 13 november 2019:  
Victorwijken, De Vlashoven, het centrum, Mossenest.

• Donderdag 14 november 2019: 
Zeeburg, Zeestraat, Victoriberg, Boekhorst, 
Langevelderweg, Westeinde, Gooweg en andere 
buitenwegen. 

Je kunt het snoeihout om 7:00 uur neerleggen op de 
verzamelplaats van de rolcontainers.

Snoeihout ophalen in Noordwijk
In Noordwijk kun je snoeihout tweewekelijks laten ophalen. 
Op maandag in de oneven weken van week 5 tot en met 
week 25 en van week 33 tot en met week 49. Je moet dit 
uiterlijk de werkdag voor de ophaaldag aanmelden bij het 
Klantcontactcentrum via + 31 (0)71 36 60 000.
Het snoeihout moet voor 7:30 uur aangeboden worden. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over bijvoorbeeld regels voor 
het aanbieden van snoeihout op noordwijk.nl/snoeihout.

Eigenaar gezocht gezonken boot in 
Zanderijvaart

In de Zanderijvaart Noordwijkerhout ligt een gezonken 
boot. Weet u van wie dit vaartuig is of bent u de 
eigenaar, graag voor 22 november 2019 contact 
opnemen met gemeente Noordwijk. 

Meer weten
Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen  
met het Team Openbare Orde en Veiligheid: 
handhaving@noordwijk.nl.

Ingekomen melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer - Beeklaan 18 te De Zilk

Wij hebben de volgende melding ontvangen van Unidex 
B.V., te De Zilk. De melding gaat over het aanleggen van 
een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van het 
verwarmen en koelen van een bedrijfsgebouw. Het betreft een 

gebouw van een groothandel in exotische levensmiddelen. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de 
Omgevingsdienst West-Holland via +31 (0)71 40 83 100  
of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 
2019188674.

Windmolens 
in mijn buurt?

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

http://noordwijk.nl/afspraak
http://maakhetzeniettemakkelijk.nl
http://noordwijk.nl/snoeihout
mailto:handhaving@noordwijk.nl
mailto:info@odwh.nl
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Agenda openbare rondetafelgesprekken gemeenteraad dinsdag 12 november 2019
Aanvang: 20:00 uur 
Locatie: gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4 te Noordwijkerhout 

Agenda Rondetafelgesprekken vanaf 20:00 uur 
1. Opening 
2. Vaststelling van de agenda 
3. Spreekrecht *
4. Vaststelling besluitenlijsten RTG’s van 1 en 9 oktober 2019
5. Gemeenschappelijke Regelingen
6. Tussenstand Harmoniëring Welzijnswerk – Gesprek
7. Toekomstige huisvesting nieuwe raadzaal - Themabijeenkomst
8. Sluiting

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.

Bij het rondetafelgesprek Themabijeenkomst worden 
onderwerpen besproken die niet op de raadsagenda 
staan, maar waar de raad wel mee aan de slag wil. 
Deze vorm biedt ruimte om kaderstellend bezig te 
zijn, zoals een brainstormsessie over een bepaald 
onderwerp. De raad kan stakeholders uitnodigen om 
deel te nemen aan het thema.

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 19 november staan geagendeerd:
Raadsvoorstel autovrij centrum Noordwijkerhout, 
Raadsvoorstel Verordening Maatschappelijke 
ondersteuning 2020, Raadsvoorstel verlenging 
aanwijzing accountant, Raadsvoorstel controleprotocol, 
Raadsvoorstel zienswijze op voornemen lidmaatschap 
werkgeversvereniging Gemeenschappelijke Regelingen 
Raadsvoorstel (RDOGHM), Raadsvoorstel nieuw 
gemeentewapen, Raadsvoorstel Themajaar 2020.
Aanmelden kan tot dinsdag 12 november 18.00 uur via 
griffie@noordwijk.nl

Nieuws van de Raad

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.

Omgevingsdienst West-Holland

Gemeente Noordwijk

Verzonden besluiten

Noordwijk
11748 - 30 oktober 2019 
Objectvergunning Rembrandtweg 5 november Traffic 
Service Nederland

Noordwijkerhout
11579 - 30 oktober 2019
RVV ontheffing Zeestraat Noordwijkerhout 
10340 - 30 oktober 2019
Vergunning Gala-avond 11 november 2019 De Schelft 

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.

Ingekomen aanvragen

De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken 
binnengekomen:

Omgevingsvergunningen

Noordwijk
2019212299 – 25 oktober 2019
Molenstraat 10 | het plaatsen van een dakkapel
2019213220 - 28 september 2019 
Beeklaan 2 | het verbouwen van de woning
2019214072 – 28 oktober 2019
Binnenweg 5 | het vervangen van kozijnen
2019213971 – 28 oktober 2019
Van Berckelweg 32 | het verhogen van de 
dakconstructie
2019214581 – 29 oktober 2019
Bernadettelaan 37,( kavel 807) | het kappen van 
bomen
2019214825 – 29 oktober 2019
Golfbaan 12 | het doorbreken van een dragende muur
2019214550 – 29 oktober 2019 
Langevelderlaan 45 | het kappen van 5 kastanjebomen
2019213777 – 28 oktober 2019
Prins Hendrikweg 19 | het kappen van een boom
2019214654 – 29 oktober 2019
Zeereep 104 | het uitbreiden van de keuken

Noordwijkerhout
2019210796 – 23 oktober 2019
Delfweg 37 | het tijdelijk periodiek gebruik van de 
bestaande hal

2019215850 – 30 oktober 2019
Schoolstraat 27 | het verbouwen van de garage

Verlengingsbesluiten

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

Noordwijk
2019148850
Bernadettelaan 27, kavel 804 | het bouwen van een 
woning, (verlengd tot 11-12-2019)

Noordwijkerhout
2019165350 
De Duinsloot 2 | het bouwen van een kelder onder 
garage (verlengd tot 11-12-2019)

Het gaat om verlengingsbesluiten 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
2019166540 – 29 oktober 2019
Atjehweg 2 | het kappen van een boom,
2019174707 – 29 oktober 2019
Willem-Alexanderpark 23 | het kappen van een boom
2019185548 – 30 oktober 2019
Pauluslaan 190 | het afbouwen van de woning

Noordwijkerhout
2019173246 – 30 oktober 2019
Dr. Schaepmanlaan 2 | het kappen van bomen 
Sportpark de Boekhorst
2019147513 – 30 oktober 2019
Leidsevaart 58 | het herbouwen van een woning
2019158368 – 30 oktober 2019
Leidsevaart 78 | het wijzigen van een agrarische 
woning naar plattelandswoning
2019198191 – 28 oktober 2019
Zonnepark Leeuwenhorster Hoek - Kad. Sectie D 
perceel 2162 - het aanleggen van een zonnepark

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.

Boom weg 
bij mij in 
de straat?

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

http://noordwijk.nl/gemeenteraad
mailto:griffie@noordwijk.nl
http://overheid.nl
mailto:infobouwen@odwh.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 (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.

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



