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Nieuw systeem voor straatverlichting
De straatverlichting in de gemeente Noordwijk krijgt
een nieuw besturingssysteem. De komende weken
test netbeheerder Liander dit nieuwe systeem in onze
gemeente.
Testperiode
Tijdens deze testperiode, die start op maandag 11
januari 2021, kan het zijn dat de straatverlichting op
sommige plekken overdag brandt.
Melden via Fixi
Zie je overdag ergens brandende straatverlichting?
Geef dit dan aan ons door via Fixi, fixi.nl Op die manier
kan Liander dit nieuwe systeem sneller overal in onze
gemeente toepassen.

Energiecoaches geven
gratis advies
Onze coaches zijn opgeleid en geven gratis en vrijblijvend advies. Zij helpen je graag bij
jouw vragen over energie.
Energiebesparingsgesprek
De gesprekken kunnen op locatie plaatsvinden
of digitaal. De vorm van afspraak bespreken de
energiecoaches met je. De gesprekken vinden
momenteel voornamelijk digitaal plaats. Maak
kosteloos en vrijblijvend een afspraak voor een
energiebesparingsgesprek.

Energiecoaches
Energiecoaches zijn deskundige vrijwilligers die
mede-inwoners informeren over energiebesparing.
Meer weten?
Kijk voor meer informatie of het maken van een
afspraak: noordwijk.nl/energiecoach

Oud-raadslid en oud-wethouder Joop Willms overleden
Met verdriet hebben we kennis genomen van het
overlijden van ons oud-raadslid en oud-wethouder
Johannes (Joop) Willms.
De heer Willms heeft zich in de periode 1978-1998
ingezet voor het Noordwijkse gemeentebestuur als
raadslid en als wethouder (1990-1994). Hij wordt
herdacht als een vaardig en aimabel bestuurder,
die zich gedurende 20 jaar met compassie heeft

ingezet voor de inwoners van Noordwijk.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken
van dit verlies.
Het gemeentebestuur van Noordwijk
W.J.A. Verkleij, burgemeester

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis

Locatie Noordwijkerhout, Via Antiqua

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.

Er is geen vrije inloop en avondopenstelling.

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

Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

Gezondheidscentrum
Via Antiqua 23
2211 HW Noordwijkerhout

Meer mogelijkheden
Het nieuwe digitale systeem biedt ons meer
mogelijkheden. Zo kunnen we bijvoorbeeld zelf flexibel de
straatverlichting in een wijk eerder aan of later uit zetten.

ISD Bollenstreek

Individuele inkomenstoeslag
Vraag
Wat houdt de Individuele Inkomenstoeslag in en
wanneer kom ik daarvoor in aanmerking?
Antwoord
De Individuele inkomenstoeslag is een vast bedrag
dat u vrij kunt besteden. Wij adviseren u het bedrag te
gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf/vervanging
van huishoudelijke apparaten of andere noodzakelijke
kosten zoals de eigen bijdrage voor een bril of tandarts.
De Individuele inkomenstoeslag valt onder het
minimabeleid. En vervangt sinds 1 oktober
2020 het Persoonsondersteunend budget/de
Inspanningspremie.
Wanneer komt u in aanmerking?
• U bent (net als uw eventuele partner) 21 jaar of ouder
en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
• U (en uw eventuele partner) hebt minimaal 24
maanden een inkomen van maximaal 110% van
de toepasselijke bijstandsnorm en uw vermogen
is gedurende die periode niet hoger dan de
vermogensgrens en
• U en uw eventuele partner hebben geen uitzicht op
inkomensverbetering.
Dit geldt bijvoorbeeld als:
- U fulltime werkt.
- U het maximale aantal uren werkt dat u kunt werken.
- U een bijstandsuitkering krijgt en bent ontheven van
de arbeidsverplichtingen.
- U een bijstandsuitkering krijgt en u hebt geen uitzicht
op een betaalde baan.
- U een uitkering WAO/WIA krijgt en bent ontheven
van de arbeidsverplichtingen.
Wanneer komt u in niet aanmerking?
• U bent jonger dan 23 jaar of u hebt de
pensioengerechtigde leeftijd op het moment van
aanvragen.
LEES VERDER >>
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Nieuws van de Raad

Vergunningaanvragen,
meldingen en verzonden besluiten

Agenda extra
openbare
openbare
rondetafelgesprekken
commissievergadering
gemeenteraad
gemeenteraad
dinsdag
dinsdag
1 december
19 januari
20202021
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Digitaal

Verdere Rondetafelgesprek
Agenda
verdieping van het rondetafelgesprek
dinsdag 1 december
“Het
2020
Gesprek”
20:00 uur
8 december 2020 over het
1.
Opening
raadsvoorstel
Woonvisie 2020-2030
1.
2.
3.
2.
4.
3.
5.
4.
6.

Opening
Vaststelling
van de agenda
Vaststelling van
besluitenlijsten
de agenda RTG’s van 3 november en 17 november 2020
Spreekrecht Woonvisie 2020-2030 (verdere verdieping)
Raadsvoorstel
Gemeenschappelijke Regelingen
Sluiting
Raadsvoorstel Onderwijshuisvesting, schoolgebouw Wakersduin, 2e voorbereidingskrediet (Presentatie en
Gesprek)
7.
Meer
Raadsvoorstel
informatieThemajaar 2021 ’Vrijheid‘
De stukken zijn digitaal te raadplegen
via hetgemeente
Raadsinformatiesysteem
8.
In verband
Raadsvoorstel
met de maatregelen
Compensatiemaatregelen
tegen de
Corona 2020-2021
Noordwijk
(noordwijk.nl/gemeenteraad).
verspreiding
9.
Sluiting van het Coronavirus is het alleen
mogelijk de vergadering digitaal te volgen. De
vergadering wordt live uitgezonden via de website
Eenieder heeft het recht tijdens de
van de gemeente noordwijk.nl De vergadering
commissievergadering in te spreken. Indien u van
is te volgen via noordwijk.nl/gemeenteraad of
het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht
https://channel.royalcast.com/
zich de dag zelf voor 12:00 uur aan te melden. Voor
noordwijk/#!/upcoming.
nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich
wenden tot de griffie, telefoon +31 (0)71 36 60 429
of griffie@noordwijk.nl.
Een keer per maand is een informatieve uitloopavond
ingepland. Hier kunnen college en raad uitgebreider
stilstaan bij een onderwerp, bijvoorbeeld het
Gemeenteraad op Twitter
omgevingsplan of de woonvisie.
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk

>> vervolg ISD rubriek
• U bent 21 jaar of ouder en u volgt een studie als
bedoeld in de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage
en schoolkosten of Wet op de studiefinanciering.
• U hebt minder dan 12 maanden geleden een
Persoonsondersteunend budget/Inspanningspremie
of Individuele inkomenstoeslag ontvangen.
• U hebt de afgelopen 24 maanden een maatregel
(verlaging van de uitkering) opgelegd gekregen die
verband houdt met uw arbeidsverplichtingen
Hoe hoog is uw tegemoetkoming?
• Voor een alleenstaande (ouder) € 500,- per jaar
• Voor gehuwden/samenwonenden € 800,- per jaar
• Voor alleenstaande(ouder) in een inrichting € 250,- per
jaar
• Voor gehuwden/samenwonenden in een inrichting
€ 400,- per jaar

Voor de ondernemers/zzp-ers van de gemeenten
Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen voert de
ISD Bollenstreek deze tijdelijke regeling uit, maar ook
de reguliere regeling Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).
Informatie over Tozo 3
Op de website van de ISD Bollenstreek
isdbollenstreek.nl staat de actuele informatie over
Tozo 3 inclusief het aanvraagformulier en de meest
gestelde vragen met antwoorden.
Op tijd aanvragen Tozo 3 belangrijk
Ondernemers kunnen voor Tozo 3 in aanmerking
komen vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag
is gedaan. Op basis van de aangepaste voorwaarden
van de Rijksoverheid is het niet meer mogelijk om een
uitkering aan te vragen met terugwerkende kracht. Dat
betekent dat als u een aanvraag indient in januari 2021,
de uitkering in kan gaan per 1 januari 2021 en niet eerder.

Bijstandsnormen inkomen en eigen vermogen
Voor de actuele bijstandsnormen en bedragen heeft
de ISD een aparte folder beschikbaar. De bedragen
staan ook op de website van de ISD Bollenstreek
isdbollenstreek.nl

Vragen/meer informatie
Voor meer informatie en vragen over de extra
ondersteuning voor ondernemers/zzp-ers kunt u
terecht bij de ISD Bollenstreek.

Hoe dient u een aanvraag in?
Voor een aanvraagformulier kunt u terecht bij de ISD
Bollenstreek. U kunt het formulier ook downloaden via
de website isdbollenstreek.nl

Mandatenbesluit ISD Bollenstreek 2021

Meer informatie
Voor vragen over de Individuele inkomenstoeslag kunt
u contact opnemen met de ISD.

Extra ondersteuning voor ondernemers en
wanneer aanvragen
Extra ondersteuning voor ondernemers
Vanwege het Coronavirus heeft het Kabinet extra
maatregelen genomen voor ondernemers.
Daaronder valt de Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).
Via de Tozo kunnen ondernemers tijdelijk een uitkering
voor levensonderhoud krijgen tot bijstandsniveau.
Ook kan er een lening voor bedrijfskapitaal worden
aangevraagd. Vanaf 1 oktober 2020 is sprake van Tozo
3. Tozo 3 loopt tot en met 31 maart 2021.

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft 17
december 2020 het Mandatenbesluit ISD Bollenstreek
2021 vastgesteld. Het Mandatenbesluit ISD
Bollenstreek 2015 is hiermee komen te vervallen.
Voor meer informatie over het Mandatenbesluit kunt
u terecht bij de ISD Bollenstreek. Het Mandatenbesluit
staat op de website isdbollenstreek.nl (onder
verordeningen en regelingen).
Bereikbaarheid ISD
Telefoon:
+31 (0)800 95 67 000 (gratis)
Website:
isdbollenstreek.nl
E-mail: 		
info@isdbollenstreek.nl
Persoonlijk: 	bezoek aan het lokaal loket/het
sociaal team/Wmo Adviescentrum
van uw woonplaats. (alleen op
afspraak)

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
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Gooweg
21c’ ter inzage
Vanaf 13 januari t/m 16 februari 2021 ligt
het voorontwerp ‘Gooweg 21c’ met plancode
NL.IMRO.0575.Gooweg21c-VO01 ter inzage.
Het bestemmingsplan biedt het juridisch en planologisch
kader voor de ontwikkeling van een braakliggend terrein
gelegen tussen Gooweg 17 en Gooweg 21b in het
buitengebied van Noordwijkerhout, voor het realiseren
van een zogenoemde Greenportwoning.
Iedereen kan in de genoemde termijn een
inspraakreactie indienen. Zie voor meer informatie de
officiële bekendmaking op officielebekendmakingen.nl

Bestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig
fase 2’ gewijzigd vastgesteld
De gemeenteraad heeft op 24 november 2020 het
bestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig fase 2’ met
plancode NL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr2-VA01
gewijzigd vastgesteld.
Het betreft de volgende locaties: Huis ter Duin (Koningin
Astrid Boulevard 5), de strook Hoofdstraat (98-104)/
Palaceplein (7-13)/De Grent (10-36 en A.v.Royenstr
108), Koningin Wilhelmina Boulevard voor nrs. 2-6, hoek
Golfbaan/Wantveld (deel van Golfflat), de gebouwen
tussen Olieburg/Noordzeestraat, Bomstraat 7-15, Parallel
Boulevard 206-208, Trompstraat 3-11, Nieuwe Zeeweg
90-92, Schoolstraat 3-5 en de garageboxen op de
percelen (betreft alle letters): Parallelboulevard 210-212/
Vuurtorenplein 12-14/Golfbaan 1 en 93/Trompstraat 1/
Abr. Van Royenstraat 100/Gasthuissteeg 9A/B.
De wijziging is een aanpassing van de verbeelding
naar aanleiding van een zienswijze; voor Koningin
Wilhelmina Boulevard 4-6 is een bebouwingsvlak met
een max. bouwhoogte van 4m toegevoegd.
Genoemde stukken liggen vanaf 13 januari t/m 24
februari 2021 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl
Inzage op het gemeentehuis is ook mogelijk, maar
alleen op afspraak. U wordt echter dringend verzocht
het plan digitaal te bekijken en alleen een afspraak
te maken als dit niet anders kan. Belanghebbenden
kunnen vanaf 14 januari t/m 24 februari 2021 beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Zie voor meer informatie de officiële
bekendmaking op officielebekendmakingen.nl. In de
regel treedt het bestemmingsplan na afloop van deze
beroepstermijn in werking.

Verzonden besluiten
Noordwijkerhout
79900 - 5 januari 2021
Stookvergunning Dr. Poelslaan 21 Scouting St. Jozef-/
Emerentiana
Overzicht collectes
In week 2 zijn er geen collectes gepland, dit geldt zowel
voor de landelijke als de plaatselijke collectes.

Volg de ISD Bollenstreek ook op:
LEES VERDER >>

Gemeenteberichten • pagina 3/3

Omgevingsdienst West-Holland
Ontwerpbeschikking Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht - Leidsevaart
216 in Noordwijkerhout
De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens
burgemeester en wethouders van de gemeente
Noordwijk op 17 januari 2020 een aanvraag
ontvangen van Slootweg Heemskerk V.o.f. voor
een omgevingsvergunning voor een inrichting
(milieu) gelegen aan de Leidsevaart 216 te
Noordwijkerhout. Het betreft een verzoek om een
veranderingsvergunning voor een bedrijf voor op- en
overslag van vaste mest en compost.
Het verzoek betreft het hebben van opslag voor AdBlue
voor eigen gebruik.
Voor het verlenen van de vergunning wordt de in
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
omschreven procedure gevolgd. De aanvraag hebben
wij in behandeling genomen. Vervolgens hebben wij de
ontwerpvergunning opgesteld.
Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van woensdag 13
januari tot en met dinsdag 23 februari 2021 in het
gemeentehuis van Noordwijk aan de Voorstraat 42.
In verband met de geldende beperkingen wegens de
volksgezondheid is inzage in het gemeentehuis alleen
mogelijk op afspraak. Inzien kan alleen van 9:00-12:00
uur en tussen 14:00-16:00 uur. Voor het maken van een
inzage-afspraak kunt u bellen met +31 (0)71 36 60 000.
Zienswijzen geven
U kunt tot en met 23 februari 2021 uw zienswijze
indienen. Richt uw brief aan burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordwijk, per adres:
Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD
Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.
Beroep instellen
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben
ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen tegen het
definitieve besluit beroep instellen bij de Rechtbank
Den Haag, Sector bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH in Den Haag.
Inlichtingen
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: 2020-000791.

Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:

aan de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk. Voor
een mondelinge zienswijze neemt u contact op met het
Bouwloket van de Omgevingsdienst op telefoonnummer
+31 (0)71 40 83 200.

Omgevingsvergunning

Verlengingsbesluiten

Noordwijk
2020-027229 - 30 december 2020
Spinozaweg 20 | het uitbreiden van een woning met
kelder
2020-027259 - 31 december 2020
De Gouden Spar 1 | het vervangen van 3 gedateerde
vakantiewoningen voor een al eerder aangevraagd type
2021-000051 - 31 december 2020
Herenweg 21-23 | het bouwen van 16 appartementen
2021-000284 - 5 januari 2021
Hoofdstraat 77A | het vernieuwen van een pui
2021-000285 - 5 januari 2021
Dobbelmannduin 31 | het veranderen van het
vooraanzicht van het huis op de begane grond
2021-000403 - 7 januari 2021
Prins Bernhardstraat 4 | het vervangen van 2
raamkozijnen in de voorgevel van de woning

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

Noordwijkerhout
2020-027180 - 29 december 2020
Westeinde 82 | het bouwen van een houten opslag en
schuilplaats bij tennis padelbaan
2021-000095 - 4 januari 2021
Victoriberg 117 | het plaatsen en vervangen van
erfafscheiding
2021-000283 - 5 januari 2021
Langevelderweg 27 | het kapen van 70 bomen

In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:

Ontwerpbesluiten ter inzage
Ter inzage legging
De ontwerpbesluiten met bijbehorende stukken liggen
ter inzage met ingang van woensdag 13 januari 2021
voor een periode van zes weken. U kunt de stukken
inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Gedurende de inzageperiode kan iedereen schriftelijk of
mondeling een zienswijze op de voorgenomen besluiten
indienen. (Artikel 3.10 Wabo en afdeling 3.4 Awb).
Noordwijk
2019-014928
Ontwerpbesluit brandveilig gebruik Prins Hendrikweg
19 te Noordwijk (villa 1 en villa 2)
U kunt een zienswijze indienen via
infobouwen@odwh.nl. Of u stuurt een brief aan:
Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 159, 2300 AD
Leiden. Vermeld bij uw zienswijze het adres van de
aanvraag en tegen welk ontwerpbesluit u een zienswijze
indient. Zienswijzen tegen de ontwerp-verklaring richt u

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

Noordwijkerhout
2020-022785
Langevelderweg 27 | het kappen van 186 bomen

Verzonden besluiten

Noordwijk
2020-022578 - 5 januari 2021
Duinweg (weiland K989) | het kappen van 7 bomen
2020-024513 - 6 januari 2021
Pauluslaan 21, kavel 204 | het kappen van 21 bomen
2020-024151 - 7 januari 2021
Pauluslaan 31, kavel 212 | kappen van 5 bomen
2020-022862 - 7 januari 2021
Pauluslaan 23, kavel 205 | het kappen van 1 boom
2020-022852 - 7 januari 2021
Pauluslaan 11, kavel 3 | het kappen van 4 bomen
2020-022848 - 7 januari 2021
Pauluslaan 23 (kavel 205) | het kappen van 8 bomen
2020-023104 - 7 januari 2021
Vincentlaan 1 kavel 34 | het kappen van 1 boom
2020-022581 - 6 januari 2021
Langevelderlaan 9B | het kappen van 3 bomen
Noordwijkerhout
2020-023943 - 6 januari 2021
Liduinalaan 13, kavel 105 | het kappen van 5 bomen
2020-014360 - 7 januari 2021
Gooweg 13 | het bouwen van een bijgebouw

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld.
De eerstvolgende welstandsvergadering voor
afspraken zal plaatsvinden op 14 januari 2021.

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.

Noordwijk
2020-022704
Duinwijck 37 | het wijzigen van een gevel en het intern
doorbreken van een muur
2020-022791
Bomstraat 11 | het plaatsen van een reclamebord en
een vlaggenmast

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.

