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Gemeentelijke locaties donderdag
5 december 2019 vanaf 16:00 uur gesloten
Op donderdag 5 december 2019 zijn alle gemeentelijke
locaties en de publieksbalies vanaf 16:00 uur gesloten
in verband met sinterklaasavond. Ook zijn we
telefonisch en via sociale media vanaf dit tijdstip niet
bereikbaar. We staan vrijdag 6 december 2019 vanaf
8:30 uur weer voor u klaar.
Contact en openingstijden
Meer informatie over contact en openingstijden:
noordwijk.nl/openingstijden.

Nieuwe ligplaats vrij in De Schie
In de Dinsdagse Watering (De Schie) is er recent een
ligplaats (nummer 17) vrijgekomen. Het betreft een
ligplaats voor een boot met een lengte van maximaal
7,00 meter en een breedte van maximaal 2,80 meter.
Indienen aanvraag
Belangstellenden kunnen tot en met vrijdag
20 december 2019 één aanvraag voor een
ligplaatsvergunning indienen. Meer informatie over de
procedure, kosten en het aanvraagformulier is te vinden
op onze website via noordwijk.nl/ligplaats. U kunt het
ook digitaal aanvragen.

Word lid van het digipanel
Denk mee over verplaatsing weekmarkt.
Leden van het digipanel Noordwijk kunnen tot en met
16 december 2019 meedoen aan een onderzoek over de
verplaatsing van de weekmarkt in Noordwijkerhout. Zij
ontvangen de vragenlijst in hun mailbox.
Informatie en aanmelden digipanel
Bent u nog geen lid van het digipanel? Wilt u meedoen
aan het onderzoek over de verplaatsing van de
weekmarkt en andere onderzoeken van het digipanel?
Ga voor informatie en aanmelding naar:
noordwijk.nl/digipanel.

Resultaten onderzoek
In overleg met de ondernemers besluit de gemeente of
de weekmarkt in 2020 op het dorpsplein blijft of weer
teruggaat naar het Marktplein. De resultaten van het
onderzoek onder het digipanel helpen om een goede
afweging te maken.

Toetsen aanvraag
De aanvraag wordt getoetst aan de hiervoor op gestelde
kaders. Deze zijn terug te vinden in:
• Hoofdstuk 5, afdeling 6 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Noordwijk
• Beleidsnota Ligplaatsen pleziervaartuigen 2015
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij team
Vergunningsverlening, Toezicht en Handhaving (VTH).
van de gemeente Noordwijk.

5 waardebonnen
Onder de invullers van de vragenlijst verloten wij 5
waardebonnen, die u kunt besteden op de markt in
Noordwijkerhout.

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk
zonder afspraak (publieksbalie)

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout
alleen op afspraak

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

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

Vuurwerkverkoop in
mijn 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 voorschriften.
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

U kunt telefonisch een afspraak maken
+31 (0)71 36 60 000 of noordwijk.nl/afspraak.
LEES VERDER >>

Gemeenteberichten • pagina 2/3

Nieuws van de Raad

Meeuwenlaan 50 | Het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak

Agenda openbare rondetafelgesprekken gemeenteraad dinsdag 10 december 2019

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.

Aanvang: 20:00 uur
Locatie: gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk

Agenda Rondetafelgesprekken vanaf 20:00 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststelling van de agenda
Gemeenschappelijke Regelingen
Uitkomsten woonbehoefte onderzoek – Presentatie
Omgevingsvisie - Themabijeenkomst
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

Verlengingsbesluiten

zijn, zoals een brainstormsessie over een bepaald
onderwerp. De raad kan stakeholders uitnodigen om
deel te nemen aan het thema.
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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2019144627
Jacques Urlusstraat 31 | het bouwen van een
aanbouw
2019207391
Voorstraat 56 | Het verbouwen van de woning
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
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.

Gemeente Noordwijk
Verzonden besluiten
Noordwijk
12433 - 25 november 2019
Objectvergunning 16,18 en 24 december 2019
Vuurtorenplein 25 november 2019
12136 – 26 november 2019
Objectvergunning 4 kerstbomen dec 2019-feb 2020
centrum Noordwijk
11639 – 28 november 2019
Ontheffing art 35 DHW februari 2020 Noortukkers
Noordwijkerhout
12038 – 28 november 2019
Melding klein evenement 6 en 7 december 2019
Jozefkerk
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.

Omgevingsdienst West-Holland
Bouwloket Noordwijk gesloten op
donderdag 5 december
Het Bouwloket van de Omgevingsdienst West-Holland
is gesloten op donderdag 5 december. U kunt een
terugbelverzoek doen, of uw vraag mailen aan:
infobouwen@odwh.nl.
Op vrijdag 6 december is het Bouwloket van
de Omgevingsdienst weer te bereiken voor
inwoners en bedrijven voor informatie over
omgevingsvergunningen en bouwtoezicht.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen
Noordwijk
2019236859 - 14 november 2019
Keplerlaan 1 | het bouwen van een congresgebouw
2019233676 – 22 november 2019
Hekelhof 2 | het plaatsen van een dakkapel
2019233599 – 22 november 2019
Holbeekstraat 21 | het verbouwen van een woning
2019235189 - 26 november 2019
Randweg 46 | het aanleggen van een in- en uitrit en het
kappen van bomen
2019235730 – 26 november 2019
Dobbelmannduin 46 | het kappen van een boom
2019235754 – 26 november 2019
Stakman Bossestraat 52 | het plaatsen van een
dakkapel
Noordwijkerhout
2019234925 – 25 november 2019
Dorpsstraat 10 | het vervangen van handelsreclame
2019235863 – 25 november 2019

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Omgevingsvergunningen
(mogelijkheid tot bezwaar en beroep)
Noordwijk
2019148850 – 21 november 2019
Bernadettelaan 27, kavel 804 | het bouwen van een
woning
2019097052 – 26 november 2019
De Mook (Offem Zuid, fase 3), het bouwen van 24
appartementen fase 3
2019192481 – 26 november 2019
Jan van Henegouwenweg 2 t/m 82 | het vervangen
van galerijhekken
2019180877 – 28 november 2019
Keyserswey 35 A | het maken van een vluchttrap
2019203340 – 27 november 2019
Koepelweg 13 | het realiseren van een nieuwe inrit
2019176661 – 26 november 2019
Nieuwe Zeeweg 31 te Noordwijk, het kappen van 3
coniferen
2019228964 – 27 november 2019
Oswald Wenckebachstraat 22 | het wijzigen van uit/
oprit
Noordwijkerhout
2019178535 – 22 november 2019
Kievitshorn 14 | het plaatsen van dakkapellen

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.
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Digitale versie

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

noordwijk.nl/gemeenteberichten
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.

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.

