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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
140194 - 9 april 2021
Objectvergunning 7 mei 2021 Strandloper

Doe mee met de
Nationale Bijentelling

Overzicht collectes
In week 15 is een collecte gepland van de
Hartstichting
In week 16 is een collecte gepland van Nationaal
Fonds Kinderhulp

Bestemmingsplan ‘Zilkerbinnenweg 14 eo’
ongewijzigd vastgesteld

weekend alvast in je agenda en kom in actie voor de wilde bij.

De gemeenteraad heeft op 16 maart 2021 het
bestemmingsplan ‘Zilkerbinnenweg 14 eo’ met
plancode NL.IMRO.0575.Zilkerbweg14eo-VA01
vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te
stellen.

Waarom bijen tellen?
De bijentelling draagt bij aan een landelijk onderzoek.
De helft van alle bijensoorten in Nederland wordt
bedreigd. Door bijen te tellen, komt er meer informatie
over de bijen, en kan er beter onderzoek gedaan worden.

Genoemde stukken liggen vanaf 14 april t/m 26 mei
2021 ter inzage op ruimtelijkeplannen.nl Inzage op
het gemeentehuis is ook mogelijk, maar alleen op
afspraak.
LEES VERDER >>

In het weekend van 17 en 18 april 2021 is weer de Nationale Bijentelling! Zet dit

Meedoen vanuit de tuin of balkon
Doe mee op 17 april en 18 april 2021 door in de tuin of
op het balkon een half uur bijen te tellen.
Meer weten?
Lees meer informatie op de website van de Nationale
Bijentelling of schrijf je direct in via: nationalebijentelling.nl

Word lid van het digipanel
Denk mee over actuele onderwerpen die in de gemeente Noordwijk spelen
Ga voor aanmelding naar noordwijk.nl/digipanel

Openingstijden Klantcontactcentrum
Locatie Noordwijk, gemeentehuis
Voorstraat 42
2201 HW Noordwijk

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

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

Het Sportcafé Noordwijk
Kijk live naar het Sportcafé via
sportverkiezingennoordwijk.nl
of de Facebookpagina van
Sportverkiezingen Noordwijk op
donderdag 15 april 2021 om 19:00 uur
en donderdag 27 mei 2021 om 19:00 uur.
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Nieuws van de Raad

>>

Agenda openbare commissievergadering gemeenteraad op dinsdag 15 april 2021
Aanvang: 21:15 uur
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Ruimte (uitloop) dinsdag 15 april 2021 21:15 uur
1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Vaststelling van de agenda
Raadsvoorstel Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan ‘Correctie Zeewaardig fase 3’ (Beeldvormend)
Rondvraag
Sluiting

Agenda openbare commissievergaderingen gemeenteraad 20, 21 en 22 april 2021
Aanvang: 20:00* uur
Locatie: Digitaal

Agenda Commissie Bestuur, Middelen en Economie dinsdag 20 april 2021 20:00 uur
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Vaststelling van de agenda
Besluitenlijst van de commissie BME van 30 maart 2021
Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Raadsvoorstel Nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk (meningsvormend)
Raadsvoorstel concept-begroting 2022 Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) (meningsvormend)
Rondvraag
Sluiting

Agenda Commissie Welzijn woensdag 21 april 2021 20:00 uur
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Vaststelling van de agenda
Besluitenlijst van de commissie Welzijn van 31 maart 2021
Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Presentatie GR KDB werkbedrijven Kust-, Duin, en Bollenstreek Ontwerpbegroting 2022 (beeldvormend)
Presentatie Onderzoeken situatie minima (beeldvormend
Presentatie Volwaardig deelnemen; minimabeleid 2021-2024 (beeldvormend)
Perceel Harlekijn, Ludolph Berkemeijerstraat 24a (beeldvormend)
Rondvraag
Sluiting

Agenda Commissie Ruimte donderdag 22 april 2021 20:00 uur
1.
2.
3a.
3b.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Vaststelling van de agenda
Besluitenlijsten van de commissie Ruimte van 1 april 2021
Motie- en toezeggingenlijsten
Inventarisatie insprekers
Gemeenschappelijke Regelingen
Raadsvoorstel Alternatieve invulling herontwikkeling Jan Kroonsplein 2021 (meningsvormend)
Vaststellen Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek (meningsvormend)
Zienswijzen Strategische agenda Ruimte Holland Rijnland (beeldvormend)
Sluiting

Meer informatie

In verband met de maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus is het alleen
mogelijk de vergadering digitaal te volgen. De
vergadering wordt live uitgezonden via de website
van de gemeente noordwijk.nl. De vergadering
is te volgen via noordwijk.nl/gemeenteraad of
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/
upcoming.
De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming,
meningsvorming en besluitvorming. De commissie
bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of
meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats
in de gemeenteraadsvergadering.
Bij beeldvorming halen de leden informatie op
en vormen zich een beeld van een onderwerp,
bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het
verzamelen van informatie en het vormen van een
beeld staan centraal.

Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt,
dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad
voor en komen zij tot een politiek standpunt. De
fracties gaan met elkaar in debat en het college
beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording
af over het voorstel dat voorligt.
De stukken zijn digitaal te raadplegen via het
Raadsinformatiesysteem (noordwijk.nl/gemeenteraad).
Eenieder heeft het recht tijdens de
commissievergadering in te spreken. Indien u van
het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht
zich de dag zelf voor 12.00 uur aan te melden. Voor
nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich
wenden tot de griffie, telefoon +31 (0)71 36 60 429
of griffie@noordwijk.nl.
Gemeenteraad op Twitter
Wilt u op de hoogte blijven van de gemeenteraad?
Volg ons op Twitter via
@raadnoordwijk

U wordt echter dringend verzocht het plan digitaal
te bekijken en alleen een afspraak te maken als dit
niet anders kan. Belanghebbenden kunnen vanaf 15
april t/m 26 mei 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 na
afloop van deze beroepstermijn het bestemmingsplan
in werking.
Het bestemmingsplan biedt het juridisch en planologisch
kader voor de ontwikkeling van een greenportwoning.

Omgevingsdienst West-Holland
Ingekomen aanvragen
De afgelopen weken zijn de volgende verzoeken
binnengekomen:
Omgevingsvergunning
Noordwijk
2021-010109 - 1 april 2021
Jan Cramerhof 35 | het vervangen van een voordeur
voor een raam + kozijn
2021-010114 - 1 april 2021
Picképlein 7 | het bouwen van een losstaande berging
in de tuin
2021-010179 - 5 april 2021
Pickéstraat 80 | het plaatsen van een nieuwe
erfafscheiding
2021-010194 - 5 april 2021
Albert Verweystraat 19 | het plaatsen van een dakkapel
op het voordak- en achterdakvlak
2021-010204 - 6 april 2021
Ambachtsgeest 57 | het bouwen van terrasoverkapping
2021-010280 - 7 april 2021
Kerkstraat 50 | het vervangen van de koelmotoren op
het dak
2021-010298 - 7 april 2021
Pauluslaan 43 | het kappen van 2 bomen
2021-010324 - 8 april 2021
Offemweg 97 | het plaatsen van een dakkapel
Noordwijkerhout
2021-010177 - 2 april 2021
Langevelderweg 16 | het aanleggen van een inrit
achterzijde woning
2021-010191 - 1 april 2021
Langevelderweg 43 | het vervangen van de
rolgaragedeur door kozijn met deur en raam
De Zilk
2021-010270 - 6 april 2021
Beeklaan 18 | het plaatsen van een reclame op de luifel
boven de laadkuil
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.

Verlengingsbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt
bekend dat de beslissing op de hieronder genoemde
aanvraag is verlengd.
Noordwijk
2021-003379
Lageweg 6 | het plaatsen van 28 vlaggenmasten en
1 scorebord/ledscherm
LEES VERDER >>
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Energiecoaches aan het woord:
Dorine Putman (5)

In deze wekelijkse column komt steeds een andere energiecoach aan het woord om te vertellen over
zijn of haar ervaringen op het gebied van energiebesparing. Deze week: Dorine Putman.
Inregelen, dat kan beter!
We zijn in een huis dat al heel goed is geïsoleerd,
maar het is toch niet comfortabel. Ten eerste zijn
de ramen in de badkamer steeds beslagen. Dan
wordt de luchtontvochtiger aangezet en dat jaagt
de energierekening omhoog.
Hier is de oplossing: tijdens of direct na het
douchen het raam openzetten. Hoeft niet lang,
een kwartiertje is meer dan genoeg. Weg is de
waterdamp. En het gekke is dat langer dan een
kwartiertje het raam openzetten averechts werkt.
Dan koelt niet alleen de lucht af, maar gaat er ook
kou zitten in de muren en de vloer. Dat wil je niet.
Verder is ook in de rest van het huis de lucht te
vochtig. Omdat het buiten waait, zijn de roosters in
het raam dichtgedaan. Ai, dan blijft de lucht nat en

dan kost het heel veel werk van de cv-ketel om de
lucht op te warmen. Droge lucht is zo warm, maar
natte lucht niet. Dus, toch maar de roosters zoveel
mogelijk open.
En dan is hier ook nog het probleem dat de
temperatuur in de kamer waar vloerverwarming
ligt raar schommelt: zet je de thermostaat op 21,
dan wordt het snel veel warmer dan 21. Daarna
slaat de ketel af en doen de radiatoren in de rest
van het huis niet meer. Als je in de coronatijd
boven zit te werken, dan heb je het koud. Wat
valt daaraan te doen? De watertemperatuur van
de vloerverwarming staat te hoog. Die kun je zelf
gewoon naar beneden brengen. Dan stroomt er
geen erg warm water door de vloer. Rustig over
de hele dag wordt dan de temperatuur constant

gehouden en ook boven
blijven de radiatoren in de
werkkamer lekker warm.
En, het mooiste is: dat kost geen meer energie.
Enne, de thermostaat op 19 zetten overdag is
bij vloerverwarming ook prima hoor. Je hoofd zit
dan in 19 graden lucht, maar je voeten zijn lekker
warm.
Afspraak maken
Is uw belangstelling gewekt, dan kunt u geheel
vrijblijvend, belangeloos en kosteloos een afspraak
maken. De energiecoaches hebben hun gebied
onderverdeeld in Noordwijk aan Zee, Noordwijk
Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk. U kunt uw
afspraak maken via bespaarafspraak.nl/noordwijk
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2021-002461
Breloftpark 8 | het verhogen van het dak
Noordwijkerhout
2020-026964
Robijnslaan (B 4084) | het bouwen van een bedrijfswoning

Verzonden besluiten
In de afgelopen weken zijn de volgende besluiten
verzonden:
Noordwijk
2020-024998 - 6 april 2021
Voorstraat 49 | het plaatsen van zonnepanelen op een
rijksmonument
2020-025760 - 8 april 2021
Jan van Henegouwenweg 7 | het aanpassen van de
verleende vergunning 2016-009279 en aanleggen van
een uitrit
Noordwijkerhout
2020-027029 - 6 april 2021
Duinschooten 12-183 | het uitbreiden van de
recreatiewoning door het realiseren van een aanbouw
Rectificatie
In de publicatie van week 14 is onder ‘verzonden
besluiten’ abusievelijk opgenomen:
Noordwijk
2019-012947 - 31 maart 2021
Leidsevaart 228a | voor de nieuwbouw van een
bedrijfspand met kantoor
De bekendmaking van deze vergunning waartegen
beroep mogelijk is vindt echter deze week plaats. Zie
verder onder ‘verzonden besluiten-beroep’.

Verzonden besluiten - beroep
Noordwijk
2019-012947
Leidsevaart 228a | voor de nieuwbouw van een
bedrijfspand met kantoor
Alleen voor instellen beroep
Het besluit dat is opgenomen onder het kopje
“verzonden besluiten - beroep” ligt met de daarbij
behorende stukken met ingang van de dag na deze
publicatie gedurende zes weken ter inzage in de
Gemeentewinkel aan de Voorstraat 42 te Noordwijk.
Voor eventueel inzien, verzoeken wij u eerst contact op
te nemen met de gemeentewinkel /Omgevingsdienst
West-Holland, gelet op de coronamaatregelen. Tevens
vindt de bekendmaking plaats op ruimtelijkeplannen.nl

Over vaccineren
In deze rubriek brengen we elke week actuele zaken
rondom vaccinatie aan de orde. Dit kunnen tips,
weetjes of waarschuwingen zijn.
Vaccinatielocatie Noordwijkerhout geopend
Gisteren, op 12 april, werd de nieuwe vaccinatielocatie
NH Conference Centre Noordwijkerhout in gebruik
genomen door de GGD. Bewoners uit de streek die
een uitnodigingsbrief hebben gekregen, kunnen vanaf
nu een prikafspraak dichter bij huis inplannen.
Vaccinatie alleen met uitnodigingsbrief
De GGD GHOR Nederland merkt dat mensen
die nog niet aan de beurt zijn toch proberen een
vaccinatieafspraak te maken. De GGD vaccineert
deze personen niet en annuleert alle afspraken
van mensen die nog niet aan de beurt zijn. Op dit
moment zijn mensen die geboren zijn in 1947 en
1948 aan de beurt voor vaccinatie.
Waarschuwing: nepberichten RIVM
Er is momenteel een nep e-mailbericht in omloop

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

AstraZeneca boven de 60 jaar
Mensen vanaf 60 jaar, geboren in 1960 of eerder,
kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven
krijgen. Mensen onder de 60 jaar ontvangen een
ander vaccin. Minister Hugo de Jonge (VWS) volgt
hiermee het advies van de Gezondheidsraad.
Corona gehad? Dan één vaccinatieprik!
Mensen die in het afgelopen half jaar positief zijn
getest op corona kunnen bij het maken van een
vaccinatieafspraak aangeven dat ze maar één
afspraak willen maken. Uit onderzoek blijkt dat de
immuniteit die zij hebben opgebouwd ten minste
een half jaar aanhoudt. Ook blijkt dat één dosis
vaccin binnen die zes maanden voor een flinke
verhoging van antistoffen tegen corona zorgt.

GGD Hollands Midden | ggdhm.nl |
RIVM | coronavaccinatie.nl |

Tegen deze besluiten is alleen rechtstreeks beroep
mogelijk. 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 zij geen
zienswijze hebben ingediend. Bij besluiten voorbereid
met de uitgebreide procedure, start de beroepstermijn
de dag ná de terinzagelegging van het besluit (artikel 6:8
lid 4 Awb). U heeft daarvoor zes weken de tijd, gerekend
vanaf de dag na deze publicatie. 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 WestHolland op telefoonnummer +31 (0)71 408 32 00, op
werkdagen tussen 9:00 en 14:00 uur. U kunt uw vraag
ook stellen via infobouwen@odwh.nl

Welstandsvergadering
Bouwplannen worden op afstand (digitaal) beoordeeld.
De eerstvolgende welstandsvergadering voor
afspraken zal plaatsvinden op 15 april 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.

waarin mensen namens het RIVM worden
uitgenodigd voor een vaccinatie tegen betaling.
Dit is géén officieel bericht van het RIVM. De corona
vaccinatie is voor iedereen gratis.

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.

