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Waar halen we onze energie in de toekomst
vandaan? Denk mee!
Hoe gaan we energie duurzaam opwekken in de
gemeente? En hoe gaan we energie besparen? De
keuzes die de gemeente hierover moet maken, hebben
grote invloed op de buurt waar jij woont, werkt en in je
vrije tijd naartoe gaat.
RES Holland Rijnland
De gemeente Noordwijk werkt samen in de energieregio
Holland-Rijnland aan de Regionale Energiestrategie
(RES). Hierin staat hoe en waar we energie kunnen
besparen en duurzaam kunnen opwekken. Maar ook
welke mogelijkheden er zijn om onze huizen zonder
aardgas te verwarmen en hoe we onze omgeving
kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.
Jouw mening is belangrijk!
Laat weten wat jij belangrijk vindt! Vul de vragenlijst in
van de energieregio Holland-Rijnland. En maak kans
op 1 van de 10 tegoedbonnen van 25 euro. Je vindt de
vragenlijst op de website: noordwijk.nl/res
De vragenlijst is in opdracht van de energieregio
Holland-Rijnland en in samenwerking met de gemeente
Noordwijk opgesteld.

Sinterklaasbericht
We gaan er ook dit jaar weer met z’n allen een groot feest van maken. De
burgemeesters van Nederland helpen daar ook een extra handje bij. Alle kinderen
uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk mogen hun Sinterklaas tekeningen in de
brievenbus van het gemeentehuis doen. Burgemeester Wendy Verkleij zorgt ervoor dat
deze tekeningen op tijd bij de Sint bezorgd worden.
Maak een extra tekening
Als je toch bezig bent, maak je ook een extra tekening
voor een lieve oudere of eenzame mevrouw of meneer
in het verpleeghuis? Zij hebben het zwaar in deze
corona periode en kunnen wel een vrolijke tekening
gebruiken. Deze tekeningen mag je ook door de
brievenbus van het gemeentehuis doen. We zorgen

ervoor dat deze tekeningen worden bezorgd bij de
verpleeghuizen van Noordwijk.
Lukt het niet om naar het gemeentehuis te
komen? Je kunt je tekening ook mailen naar ‘je
eigen burgemeester’ via het Sinterklaasjournaal
sinterklaasjournaal.ntr.nl/spelletje/2230

Winters vuurtje stoken met
minder rook- en geuroverlast

Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua
Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Als het straks kouder wordt, gaan
de open haarden en houtkachels
weer aan. Dit veroorzaakt rook.
Er zijn handige tips om te zorgen
voor zo min mogelijk rook en
overlast voor jouw omgeving

Alleen op afspraak
Maak een afspraak online via noordwijk.nl/afspraak
of bel +31 (0)71 36 60 000.

Onze balie in het gezondheidscentrum is gesloten.

noordwijk.nl/nieuws

Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.

Direct digitaal regelen
Kijk voor alle zaken die u direct digitaal kunt regelen
op noordwijk.nl

Openingstijden Klantcontactcentrum
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Agenda openbare vergadering gemeenteraad dinsdag 24 november 2020
NB Aangepaste aanvangstijd 19:30 uur
Locatie: Digitale raadsvergadering (zie website)

Agenda Debatraad 19:30 - 22:00 uur*
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
6.
7.
8.

Opening
Vaststelling agenda
Installatie kinderburgemeester
Vaststelling besluitenlijst van de debatraad van 27 oktober 2020
Bespreekstukken
Raadsvoorstel Uitvoeringsplan afval en grondstoffen
Raadsvoorstel Welzijnsplein
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 2
Raadsvoorstel Algemene plaatselijke verordening (APV) Noordwijk 2021
Actuele moties
Rondvraag
Sluiting

Agenda Besluitenraad 22:15 - 23:00 uur*
1.
2.
3.
4.
5.
5a.
5b.
5c.
5d.
5e.
5f.
5g.
5h.
5i.
5j.
5k.
6.
6a.
6b.
6c.
6d.
7.
8.

Opening
Vaststelling agenda
Vaststelling besluitenlijst van de besluitvormende raad van 27 oktober 2020
Vaststelling lijst van ingekomen stukken
Vaststelling hamerstukken
Raadsvoorstel ISD Bollenstreek begrotingswijziging 2020-I
Raadsvoorstel Bijdrage Volkshuisvestingsreserve 2020 en 2021 en Bestemmingsreserve sociale
huurwoningen
Raadsvoorstel Evaluatie papiercontainers
Raadsvoorstel Inspraakverordening Noordwijk
Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan 2021-2024
Raadsvoorstel Speelautomatenhallenverordening Noordwijk 2021
Raadsvoorstel Toekomst Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) Business Case
Raadsvoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RDOG HM
Raadsvoorstel Verordening tot wijziging van de Verordening doelgroepen sociale woningbouw Noordwijk
2019
Raadsvoorstel Gebiedsvisie, spelregels en financiële strategie NL Space Campus
Raadsvoorstel Herbestemming bollenschuur tot 8 wooneenheden en nieuwbouw bed & bulbs met
beheerderswoning Herenweg 80 te Noordwijkerhout
Besluitvorming
Raadsvoorstel Uitvoeringsplan afval en grondstoffen (onder voorbehoud)
Raadsvoorstel Welzijnsplein (onder voorbehoud)
Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 2 (onder voorbehoud)
Raadsvoorstel Algemene plaatselijke verordening (APV) Noordwijk 2021 (onder voorbehoud)
Actuele moties
Sluiting

* De eindtijd van de debatraad en tijden van de besluitenraad zijn indicatief.

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de verspreiding
van het Coronavirus vergadert de gemeenteraad
digitaal. De agenda’s worden definitief vastgesteld ter
vergadering. De actuele agenda’s en de stukken zijn
te raadplegen via noordwijk.nl/gemeenteraad.
Ter inzage
De openbare stukken liggen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Noordwijk.

Raadsavond beluisteren
Via de website van de gemeente Noordwijk wordt
de raadsavond rechtstreeks uitgezonden via
noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Volg de gemeenteraad op Twitter via
@raadnoordwijk.

Onderstaande onderwerpen zullen in ieder geval worden
besproken:
- Vaststellen verslag vorige vergadering
- Verzoeken subsidie op rapport
- Overleg met wethouder
- Vooroverleg Zilkerduinweg 360
Het meest volledige overzicht van onderwerpen staat in
de agenda.

De gemeente Noordwijk wil
graag van je weten hoe we het
doen. Vul de vragenlijst in voor
25 november 2020
noordwijk.nl/quickscan

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
79700 - 13 november 2020
Objectvergunning 8 en 9 december 2020 Graaf
Albrechtstraat
80136 - 13 november 2020
Jaarrondvergunning 2021 Van Schie Kranen
78910 - 16 november 2020
Objectvergunning 17 en 18 november 2020 Wantveld

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen melding Activiteitenbesluit
milieubeheer - Keyserswey 16 in Noordwijk

Vergadering Erfgoedcommissie Noordwijk
Op donderdag 19 november 2020 om 9:00 uur
vergadert de Erfgoedcommissie Noordwijk digitaal.

Hoe kan de gemeente beter
met jou samenwerken

Ter inzage
Digitaal zijn de agenda en de adviezenlijst te raadplegen
onder het nieuws op noordwijk.nl
De voorlopige agenda en adviezenlijst liggen ook (op
afspraak ) ter inzage in het gemeentehuis Noordwijk
(Voorstraat 42).

Wij hebben de volgende melding ontvangen:

Bijwonen
Vanwege de Coronamaatregelen is het helaas niet
mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op
met de Omgevingsdienst West-Holland via
+31 (0)71 408 31 00 of info@odwh.nl. Vermeld
hierbij het zaaknummer: 2020-021316.

Avant Autoservice, Keyserswey 16 in Noordwijk.
De melding gaat over het oprichten van een
inrichting voor het repareren en onderhouden van
motorvoertuigen. (zaaknummer 2020-021316).

LEES VERDER >>

Gemeenteberichten • pagina 3/4

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2020-021539 - 15 november 2020
Schiewei 9 | het plaatsen van een dakkapel op zowel
het voor- als achterdakvlak
2020-021580 - 5 november 2020
Hogeweg 73 | het aanleggen van een in- en uitrit
2020-021756 - 6 november 2020
Zilvermeeuw 49 | het kappen van de bomen
2020-021855 - 7 november 2020
Dompad 16 | het vervangen van garagedeur voor
kozijn met 2 openslaande deuren
2020-022011 - 9 november 2020
Atjehweg 14 | het revitaliseren van de woning
2020-022030 - 9 november 2020
Prins Hendrikweg 27 | het gedeeltelijk verhogen van
het dak van garage in lijn met hoogte gedeelte woning
2020-022238 - 10 november 2020
Nieuwe Zeeweg 165 | het aanleggen van een nieuwe
regenwateruitlaat
2020-022355 - 11 november 2020
Duinweg 102 | het slopen van 3 recreatiebungalows
RECTIFICATIE: 2020-021292 - 3 oktober 2020
Jan van Henegouwenweg 7 | het slopen van een hotel
en achterliggend terrein*
2020-022435 - 11 november 2020
Vincentlaan 16 (Langevelderlaan 1A kavel 30) | het
kappen van 22 bomen

2020-022436 - 11 november 2020
Willem-Alexanderpark 55 | het uitbreiden van een
balkon op 1e verdieping
2020-022437 - 11 november 2020
Langevelderslag 36 | het plaatsen van zeecontainer op
strand Langevelderslag
2020-022480 - 12 november 2020
Van de Mortelstraat 184 | het kappen van de bomen
*Gepubliceerd op 10 november 2020:
2020-021292 - 3 oktober 2020
Parellel Boulevard 300 | het slopen van een hotel en
achterliggend terrein
Noordwijkerhout
2020-021593 - 5 november 2020
Oosterduinen 4 | het plaatsen van een schermkas
2020-021630 - 6 november 2020
Langevelderweg 27 (perceel E7493 en E7452) | het
bouwen van 35 woningen inclusief bergingen en
erfafscheidingen
2020-021858 - 8 november 2020
Dr. Schaepmanlaan 1 | het verbreden en verlengen van
bestaande garage
2020-022029 - 9 november 2020
Herenweg 172 | het bouwen van een opbouw op de
schuur en keuken
2020-022412 - 11 november 2020
Miles 14 | het plaatsen van een dakkapel
2020-022235 - 10 november 2020
Liduinalaan 6 | het snoeien van een wilg

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2020-008426
Dreefkant 5 | het optrekken van de achtergevel
Noordwijkerhout
2020-014008
Victoriberg 154 | het splitsen van de woning en het
veranderen van een kozijn
2020-009976
Maandagsewetering 140 | het bouwen van een woning
en aanleggen van een uitrit
2020-014360
Gooweg 13 | het bouwen van een bijgebouw
De Zilk
2020-014536
Zilkerbinnenweg 68 | het renoveren van de woning en
het kappen van bomen

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2019-015383 - 6 november 2020
Randweg 46 | het aanleggen van een uitrit

DE INT IS ER VOOR
ELK KIND
Het zal je maar gebeuren dat de Sint stilletjes je huisje voorbij rijdt. Terwijl je het hele jaar zo
lief bent geweest, wordt er bij jou thuis geen Sinterklaas gevierd.
In deze laatste maanden van dit onzekere en bizarre

Maakt u deel uit van een gezin waarvoor het dit

jaar is het extra belangrijk om voor elkaar te zorgen.

jaar niet mogelijk is sinterklaascadeautjes voor de

Met bijzondere, hartverwarmende aandacht voor

kinderen te kopen? Stuurt u dan voor 24 november

iedereen die het zo nodig heeft.

aanstaande via e-mail uw naam- en adresgegevens
en de leeftijd en het geslacht van uw kinderen naar

Juist nu verdienen alle kinderen een onvergetelijk

sinterklaas@noordwijk.nl. Kent u een gezin,

sinterklaasfeest. Daarom gaan we dit jaar in Noordwijk

dat hiervoor in aanmerking kan komen, maakt u hen

zorgen voor een sinterklaascadeautje voor de kinderen

dan attent op deze mogelijkheid.

van 0 tot en met 17 jaar voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Omdat het voor die gezinnen moeilijk

Dit initiatief komt voort uit en wordt mogelijk gemaakt

is om sinterklaascadeautjes te kopen.

door de Noordwijkse Brede Maatschappelijke Alliantie.
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2020-015851 - 10 november 2020
Nicolaas Barnhoornweg 52 | het optrekken van de
achtergevel en plaatsen van een dakkapel
2020-009463 - 12 november 2020
Bernadettelaan (Kavel 142) | het bouwen van een
woning
2020-006815 - 12 november 2020
Duindamseweg 7 | het kappen van 105 bomen
2020-016746 - 12 november 2020
Molenstraat 9 | het uitbreiden van de eerste verdieping
van de woning en het plaatsen van een dakkapel

Noordwijkerhout
2020-005716 - 9 november 2020
Langevelderweg sectie E nummer 7470 | het realiseren
van een appartementengebouw
2020-006441 - 10 november 2020
Westeinde 82 | het kappen van 10 bomen
2020-015645 - 10 november 2020
De Duinsloot 86 | het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak van de woning
RECTIFICATIE:
2020-013569 - 28 oktober 2020
Leeuwerikstraat 12 | het plaatsen van een erfafscheiding

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

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld.
De eerstvolgende welstandsvergadering voor
afspraken zal plaatsvinden op 27 november 2020.

Digitale versie

Toelichting
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, een alarminstallatie
plaatst of een boom wilt kappen. Deze vergunning
kunt u aanvragen via omgevingsloket.nl
Deze aanvragen worden behandeld door
Omgevingsdienst West-Holland.

Gepubliceerd op 03 november 2020:
2020-013569 - 28 oktober 2020
Leeuwerikstraat 12 | het realiseren van een
erfafscheiding tot aan de voorgevel van de woning

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 +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.

